
sherif
Text Box
هذا كتاب مصور قابل للبحث والنسخ



جم!لمقصماج

أفوزا!يه!
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ول:"الأرء:بةيإلمغ-شيهر،ءة"كلق+حياةير.إنءرحلمانبمط

الأ!قى،ادةد4والا،%ىدراادالا!مد:احكعيطأو.دال!بوا-ةحآ

.برثقكل،وراهنم!كلقص!:دث،-"ةةبمءثتالاولىر-لة9قو3ة

أو!هذ.ةلدأنياول،4"ةإكلةل2،زهرةبكلمبب

هدتأىأو،إ-يرر-15أىقىيدرلا،وةإقاباتمارقثءثهط

.(ثة-د

رءاوءد،ءدا.كليئتسرهوا.،ءقلق-5ططفقهو-درءا

اءحإمااوراء!فيةد،ا؟هالماهـو-درىأنوندبمهل)-كلي!ةن4ءتلإ

.4ثةظين--5أوةر!4يددأنتبل

الطريق،4أ.حأالىو-ل-دأذيجدطماهـسإتمةتلالوفى

وجد،يه1cثهزتالدىالوقىرف5،ةة-ةاع--ثف-دهـأله-يرس

الىإم-!اعهورةقأ:ورومد،أءاة"قتا4ظكاناكىذاك،باةاااثىءا

!والجهالإ-دوااطب

ءن!اكلديرةتارء"وةة-"2-ةمر40كا:ة،أتوالاهة5أضا

ب-كهاأوب!ا-كهأوثءسعهنأن



اف*واتاها5مدا:هابوا-لا-با.ناةلا!اوث-،المرهذ.نتكانإذا

فىيظحروةتوتكرأ،"بةابادئة141ةأطيا-يث4اط!ءهان-تاأينتتلىاق

ةأأ-صإدتة"ا.لمنمةإذا،والاا-ظارأظلمعإ،وثطولالمديخةالى

.ا-04اإلىا-ةحا.نيقأمارا!ةوأ،ءنا.ةاث4حةقمد

ر.نثةةفىث"ازغةلااث"ر.لى4:ا!ط!؟نإذا،ا):-+ثدهأثقما

لا.!ءآ"اءأق"هد-+أةا5ح!طابمرولاثءاوء"ماأقةراطاأبد؟ار..الةفاق

لوخةنو؟لادط4*اسءووص!!وومةاا-ةة.نلأ-.لا"ااصاكان؟ارإل،ةيرء-

بناثاتطو.لي!هأ"أن:أ.نأ!ذ!ثبا،ا5-يرايماا4"تطرب!ا-ل،رالة.ة

،.ما!هء-وةاهلوت!ةوأ.ء4ءسقاة.4اإلىاسأد-115اأماو5مو-ا

.الوراءإلىةدبئطالأ!رىالةا-ث"ن4اةموون،

تأكاااذو،لأفةىاأددلاءةا-ا"ر4قىبأرر"والأرأثلا:!اإينه؟و

إ-ير،و-تقإاخوهـايئةإن3-ةص5:يرةش!ا-ة4اةهاالىا:-5:دا.ر-لمة

ودا-5اجمطنب!االا-الهحلأونبلوال!2اةالأأ--؟ونماإةدرودءة"

..ردة115114اافوق.ن

بما،ثةها.أيا."أهـ!ىا!ىا)ةحرقجاةتاءلاءة"ماون"والأر

.الاأماواءب!اطالاشاابركل4اة:حإداية"ماإل

ا!أوياةاافشةا"ورهخلالساع511أداةةلم!ون:ا!دوال11واوالمر(ة

اةطواذيئهفا،فءونأثلا.ورا-نفالى،وأ-الهبوءرا-لدرجاتكل

ادنياقاهثلاثم،ايىاةمقاع"نزوفوالهاديئروح13ةةلمبةع!"



ادإة،اقيرةدخمان15ءسيفالىة.د.ادىحرإةاةإنا-!طربال

ر-لمةقءةا!ث...والاتلالثردا)5ث.رتوفيرب!طم،بماةدايىوض

يبدأوةد4?اتةونيرءةأوإ"-لوا-!ول،ة)ج!داة*دلوواذا!اواءاا)صه!ر

.ارتدأوالاا)ب-لملل-قي-د!ا!الا-ا-يةايه"ااة4ءؤيظل)-؟نهودثجدهن

،واطبوالمالا!داخطا4وراءIة؟يرفرلواطءاةفى!ثةد"ةا!

هـةالشعاهءمةذت!اوبائاإةالمةهاواثبابوالاءةاء4ة!15ن5ءهرتا

.ةيد)ةاهةهيةلىا

و!ظ-ثةإ-اطةوأدفاعاةب!ا،أهرهـاأواطاطبق!إطااوب-؟ون

.ءباطركاانملووبويمرءاةأ)راقكلءازأ

.ثله،بمكرا-"واإ"إوءةااةبالأأإ"اة!رايى(ال-ربةود-5م

ب!ار،برءيهأط.ناة-وروا4ة4بالو،ث"اةاءةاA.?اي!ة!داعوءواتلم"

.إتهـا4ء4وآ%رءاوقىءتنة-4قيا)ة-رءهست

اورلب،الاأي!.اترى.أءامهق3داعراعءلوالمرأةا-داكان

بمد-تاطبفرو؟هلةلماف!-15و5أها،طر-قق4ثدههـخ!ءاكل

ا!د.انداءإلىيهودألا.تماو)-كق"،والفي؟رالأدبفىهد؟،يد!

بانقالاأدةاعةوةشطث،أنب-ةطيعا)رأةأنثظنكانلةد

،الننانا)ة-كرأونلممارأةاانءند-انانءدوءاكانة"ا-4و،اة-كرا

Lبا iوا!جرانمانطر)ص!دواباال،ءطاله!4يامهلاخهاأبان4لىهـ-.بئ/8،اء.



.طاحقالي"يرنوكافىادىأمهالأربهونحقلتهلا-لمق

.؟ادا

،ء:سة4ا-ا"ا-نق.31!رأواءاهايئءثس.ةذذككان

:هلىاو..واطبوالأملاط.إةنيرى-ولا"نت-بتإدأضدما

)ةاعى.ااتخماا)-؟ةاصأشة5خ!الأ-.ا-4قء-يرة-ةأشكل4"رحاهـى

،-اراتتالاهـتاو-ققع:ير)الوراءإلىريةظلايقاهاراذاةدفعلاد

و-دم?هاء.اباثباأث."إنما،رةا)--5!اراتالاه)"-تو)-؟خهـا

اظلمةاإررز-يرته-ياإن..ا-رىهرةاقألةةروةتما6و،ةة!مافىء!

صأطفهفىات.ود80والاهـةظ"إفي،والاأطةاءااله!ان،إيئاتوءوا

13ة8.1اةير-علا،ءنقهتة!بةقصريمةإ.،ت.طوبلة-اة"ن

.؟؟نلاماإدقىلأن!اإل،بدقىما+!دلاأخ!اإلى13والا

-ةقرءا-ةأصتوأءسهنا.،!ل.ثمال3-لصمقةبامL.يمىاحمطهو)د

تريد،ماب!خإينوإ"ن!اصرولالذىا)هماماء،لى.نوبتءقأ!للهاءن

.إ؟ررتدتأقبمارا!ىا!د،افىو-ماهع13بوءن0%قىلاد!ثةهحا

الانةظار-،ب!االصامها4،لو-هـ،بخه-كالاظةخ!اسه.لقوهى

يملةوا.-بهاما--ةراتا-ئ!كان4تصلاخ!أ.افساخرزأأو

نأعلىو-!.م،بماال!-كبءسءلىأن!اةير،حا-ساالو-ولزققلا

وحههاقةتواوالعارإقالعا.م!ادةالو-5الةءصاداةةعون

.ا-خىورات!اامزأوالهثبات



بقولا،ءسيماينطوىالابصاريؤطتادىقالبرفى1"هلمإنه

اث-صيةاوء-خاثماطتاصهفادكلالاء!مادوأن.الوانحامملاألا

مبرةولا.الاعما)صكلةقلا1-ءتو!ةقاشصه،لقدا)ةإتمو-ل!9ةةاق

.إ)ج!االطرثقباء"ا)ثة"دون.إلتاص!

ة!يهببذلع!ءجد1t-ءلىأماذاإلالاأ-5ونء9لنالوسول"رزاإن

.-ابلاهوادمواوحلىاةرL*ء""و-ةةق،الهثون04و-4ذى،دطلمير!ا

درهااإة"لالأ-ثلاق)؟ااث-لت"مهوسقءاطبئءثسذة4خ!6تا

ومراجعوأ-باركةبورقالا-ولىإيىاإيلاءةتصتن4ةرث.ا!الا

ن،فاءةءس،رةبةع-لءنءازدأ،وثقرأبههب.و!ذاذاتئقو:ا9

،!حرأة11ءاء!ا-شرااحكااتاةر5اةااايلإ-.3تبلبرىدبملا،ةككل

.رحطالةدءههقراهـ!ةة-4أذرمدءاكأ

نأفيوثك،وآنانإيئبماتتيقا-؟ة"و،د+""ذ.تءونم!

ضءاذا48ا-عو،ا-4ايهو،اننهأإ!ةذرأء:،ج!ؤرو؟دالمهءذايحطم

نة-"وجد،إلمضاعرو-"يضذىأوإدمر!ثاتهدديبه!انيدير،اباةق

،أ-دفهإ!رلااك!يباةرا4أأإوأ!س،ارصاموسطالةاثكالأء!

"ذ.بينبهوشها"-ورو؟ء-اأءةةقا"-وءهبإلىأءرىرة4،!دو5واذا

واطولاطيئإينةشرو،ويقرأpوبراءيمةب،والمراجمالأوراق



الأسظرأنذالث"ا):،دبر.نلا1JAو5مايج!دلامد،ت-ماكتا!

لىتباتالا!صتراةقفةس11-لمك5ماإغا،الىواجءن.زةداتاقىالق

ءوراا!شهة"أ-كاا،ملمةطا"وادة5مد11،مم4لأها11-ورةوأ،اةاسا

ةالإأ-ا)بأ)ةةسفا-او"!قىوم!دعىا)قا-باثأما.إ")ةةاأمةرة

ةلمةم،ا)قارهيئ.ن-ةوةإلاقيدلافإنهـا،أةورواواطبافايرإلى

..ء؟نلرأب!م!ولا،-دىا-وت!مإش
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-اذت*ط"إ-5صورةيرداريفق!5إته4ءطاإلىتنظرءةدما

محاؤ"ءلى،تثكالىسو-!كاطءستفرقأتإد،هدتمةأ!4؟ةةي!الإس

1)ي!ا4تتماأولا)طرتاحاثدا،!قاهـرةإلىقالأديدا-5اتن4ءنررتة"4

?وء3؟ذاؤإ،ثوراطدا)-*إطسإث+"ة"ى-شالممئدةساءاظةولا-3ا

هنطظةكلفىالمم!ددالاظذةفار.5!فىر5بررالىت!واتا)فبتان

،إ"ت!مار-روقةهـوجاربتتتهـث-با!ا"ه"رلاهلالاااقو،ايوماطظات

.اةتراص)اح!تت-!ممركةق"تةادعا-واتو-ة-اوب

ا-واراإطط"والأخهاراكرعاب!اتك!هملاقاا،دبروط"جمال).ل

.و"جوثة،يض،قالأفى.يىة"نت،كاإلميه!

وودأة!اتةءلىوداشاو-ةاطر.ايةهسةبروءت"يروطد-وكان

لا.:،4وءئب،هـهـ:،15برلاا5ن،أقدتة5ماو!11.ةظرو"يم15براأظط5

وأث-ار،ت"ءدرأماميبه!رىكاد1،ى،تيوبكلر"!ا.وثةة-ل

تفقلالتىاءو41ا-!طوو،زارءا)-ثةططةلاجم!ايركاناقاالتوت

الجياشة."مثأءره3ونةدهذاكل؟اداةورراالىالا،ر.ن111ء

Oهـلمإا-4بوأقاا،ثت"امراإةولاءظر"ذاإلىاتهتةإذا !r..

إ؟



ا)ص!فءملءخهاوالما"د،ب!ه،طفةط"نث"ا)قاهرةالىا!اهبطارعوالة

واط-ورةء!يرا"تكل،أ-وانإلىدة15)-ا00أطلوةبو.وار!اطافلة

...اقبالا:سنةسnي!لأىJاءرىالظا

أةوتان.نتا3ءيرفىتارشه-دا!وأأرانغت-ب،لش11طح!ةوقكهنا

دة!هارفردافىةتل!ونة!4،آبئ4ا.يرأيكلاس؟ن،أثاو-ئمالاوالنبق

فىدكلو،فىزااواوصكلء-ينوط،ىءوء44-لا)ءلمةادواتلفاوءؤو-دى-

وا)فن.حرلةوابي،04آلاد-ااثواة،"ااةوااتماوراتكلاالاولىيهربة،إذ

؟"لأنء"ة-او،ارداار-دصوت؟ر،ا-ةيرا!اخداءرى،كلأهدأءتو

..نأء3أةدوء"-إن،ار01؟ر

وقطع،ديروطإقةاطرؤرفاويرعتبرا.اقي!ملالا-5باءةإذا

،-ةيرب!رىأت!خوفىالير-ءخ!اصلةة-ثثنإةراءلىمفوو،اه.هـ4،برلاا

إلى---5عكانارىكأ40براروثراتوا)5ا:!رواطء11بيئدهناك

.ء*لووشوق4رهه"يههضظهورإث،ةحماالةلأ4هعاو،اءا.ايرتر

،-دوروهىزبأو،اطداهقفآ-قىفيةاو41وحلمرااور-روتد"وءن

اقااهير&اااتأ-وإنما؟ةا:يرايهة311اتلأ-وا-لماثصع،؟نوبأالى4تراذا-ؤ!!

أ!ثاب!ااة-ت،وبداوفةملى-5وهىاظ:لهيةالراكبأ--ادقتدق

الماوففواط؟ب!ايدهنوهوالأ-وتوالةار،أ-ثاضابل!ادءتان-ودق

...111ءقرق,+انبءل3بالمراهد.الىيةظر!هةاك

اهاوإلةاا-اعاتا-و-ئهكاأتاكأا1،لو-04الماهةو-:قى4ناك5
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ا.!ءات!لأثوىاطبيمة-:نض،ءلأر؟ثوة،"باكر"صباحق

والقلبوالاذن

تقلقا.،الباء!ووجهاتخمةاإ"إ:وارمر،ءم5:در-،1اوق

يرق."بااليلادر-ةا-كليركاةتأغات!الالثىالمفاريرتقصص

..وسادرو-ةطما،ا)-هاةلط5ننادىواسالأجو

.:اة-؟راإلىقيا.الابابأءا.،-ا%ناالذارجلينءرف-.ثهناك

...اطديد!تزالىوعبدبراهيماكل

ىا-بورةا"لىوهوبمبسلاةافىبنام؟ناكىالت-مءةلمدراظرناو

IAIIأ!ة،-ناوعصا5،يدهمناطباشصيرامطمةفتصقط L.;و-تربات.بة

.وأنافئ،ط01اه1--نظلوخفةالاذء"ايرز511ههدأصبخا

الفةدإلىهى،ماشإثاءهقدةودء!ما.طةباطياةأت:كاالبيتوق

إل!ن!مةخقيطولا،اطةد!"4-وا?نالثرالىتةطلميمنلم،ةربأ

بيذها4كلوهة،تهىث-أنيعتستطيجد.لاءاكلإلكان،مءرومة،هوءا

:ىءفامعىشةاا-،ثخلالةف،أءاقق؟ن،ثهئا-.إتمنصفةلا

اوهـترةتكاالتىالأمال5ىما،تثا؟قاصثةبلا-ورةأت؟اذام.مبهم

.4خياقئفهطومايقوالاشصواقرهـحه

..والماطفةالة-كرء-ساتمق4ظءتا-لامءلأهارو-"كاأت

تةهبالثهسكاةت،ء-ث.اتاأ،01ا-،ةي!لأاة-روباكان

ت"اةةدطىاوة-ص..بالإةطواءإ-سا-ااظلامعاخوة:يثاشهتئا

بتا.واة-زسلمةايدتزءسابؤا

-تبزمندمالبلإ،منظرأب!ىأبهوناقطاراةطةس:عاناساءاوق

النذ!قمح!فىفهيزكويظهر،الأثجاروفى!بابينا!ياءيفمر.ابانلفكا

13



،كأضهاإهلواتا-5اظلفىدأتهوا-لا)ط-يئبررووا5وظإما،هبة

..الضاءبطببا!!مةةاأتفمه-دومءرة)بدقات

ة؟-،مااوسءأءلمةااةريةاا؟ه+"أ-هـلفنه:المرعز-ة=دهةق

..ل15ا!ا.ن15.ذهاو-ءقىاءعةة-"وءذء!..41-ةهح"ةاك.إلى

عةاشاءما،الح-"ةثد-ص!اصير،"ه!-اصواا""ء-ررو-علىو

طولءلى4"أمايمةدالأءراوهرذىاطبلا:ءرا.بئءذوريفدةق

بينق-تا)!لىا-55االو-و.!وليررىاطه.لاطورتث،اترء"ا

"كا"هـذارءم4حمةو).-15ءق--ء!أو،=ةرقةةء-م.وآنآن

،نممقبهةا1-قرأ،اة-"Jiهاوءة،بماكاف،-دةبار-ةثا3،ن

أةةفى،اةهاااةبقوا)ةوتادث-رإين،ي!للاا-ا،تا"ةاكيباسو

.اورا.ضالا--40أقب!ثاكوإ-5حاعاإها

اهوماثهرفلم5،-ارء"ة-15فىة،طالا!بقوبيماة"يولبر.أكان

لاانةدا،ءة!اويا!ل!ولاأثأالى،الأءدةث--إقوااطاريرءبادا

.4اثان4اثيربم-كافبةهود.ءنيةتاصأن

أطءوراإلى!ب.عأ-؟حا!رإشفىةظإ-"انيمفاءيئكريمة1و

آصمابه-13بر-ل.ا):!م!وأفةانيوقا:سةه"اةإةذأوراءءنتردوه!

الهار-ا!أ)"ب.قآ:سأنتو:كوهعاا)ثهسإلىخويهط،اباعرةا

فا.)طاتهودوطتهاةدو"طقول

وءلأنيئ!ةرنازابصأطراتثرة.نوهناةلاطتاالىنرو!ر

الابراءيةثمبركانيااوأ-5..أةدأقاذ!511ارا.ورماهمنبرارهن

if



الإوسفى،طىءنما"لىالمنثورةنه!ناأيوة-ووالىثةطلمع،افىا4إلىلاثمها

يلإ:لام،تمق!قأدلاأ-دلمثههلوطدثرإلىوا؟هالدبئءؤلاء

مووالمزارعونا)فلا--ونلىثةتىوتةثى?ا-ايثرىأل

بلأ-بإدخماوشالةرلاإةلابم-ءون،ةط!م:4لا.امكاج!دء!ارةيايمون

.الأوفا!اوا؟ت"ؤلاء

حفانفى))ي!انريرو،4المدثةالىهـبلمع؟هةاد،ا:بدةاالاظقوهن

بةاتار!4ذأأإا5-ذ.،ا)-؟هيرلجاهماذةةهأالاإءهـ.بو-فلا،وعاطفة

،غثتاشذا(ترباناذاءنمث"اذاة!،تلالوإء3برذءااةضهاأءاقق

الماءأنء:هركاند"،اتدا-لمترءمدءوةلمما51،-يرةة!ولت

لثىءظءض،فى-زنطويهأن.ررلايلهتم،ءةدالآذانبراحهاأةتح

لميل،الىءطووبراةااسةقودهتها-!ناوإ،تةتاث+ورهو،أ،-"رلامج!ول

.باداتد5511اء!هءايهوثفو

ى41اطرا)وبقىدهـاإثاخمشةة-"أتكاا)5.د-.إت-15وق

.حد.ولاحزاباوهزمءبد.ؤهس،اقهيربهر%للها:ابىوعدد.ز

الىاءئةتأما"ا؟ةانار4نهأةا،إ-ا-رةاةلمدتهقإءس.و!4فيوا

نة-".؟لأاطداهقكاةفيهث'1aاهطرواارءركان"قابهخةق

أثستوةدابيتاءاماليةاأ-وارىاذاتالمراكاب"،يروطتاطر

.13ةلااةردتوأجن!13
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مهايهوبأنبر!اول،اقربةاذطوبلا01ط-ا!ي-ةى

اةرىها-دبقها-ط!بدو،هتد11اطرتقاذإثق"!ى5،أ-اءاق

ئكاطاالأدثبث!،و!ور،اقرانااءةاةرا؟د-،أ-ةاءايجيداكىكان،بمالر-

"لا:!همنياق.الىإتقاءهلاقاهرةاهن؟ءا!ىاماولاالفارع

الملرىءيريد.بهر6وأأعلىحيثالى"و،أنديراطا"ك،فبالى

أفىيريدفقدكالعا-بناأما،امهدا-رريةةالاذا.ةقةرأأنلمتاحأن

.عتاب11كبار؟بمهيها-موهـزإ-!تاذيمةب

ذأثبمدبق-ا!بناو.المقرىءو-بمهن4اوهنيهدملإلثكاطااةرويمص

.الةاهرةمجدالىح4ااماابار؟بطقثميفالىفىاترىسةيئ

هني!تحد!نالغروببورفيارراالمارتقطمونتة.لا.!مكان

قبمق-ئحد.ئرفى،.واطبواكوقاطرمانث-رر،:ىءكل

رفباتهماهام!كفافرتةاقارراة!اعأير-ون"اةداوأءل،اراخ

.آما!مدونزولو

ففهينمرالذىا!يقاذكأثصةلأولأ!سا!باءرفاوا

17
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"لىقى.وةرح-نانإلىت-ولبدأ5-د،و-في-!ئيب!اثلم

هإ*طوأةهاةلىالاإةة-4تءلأأ!ااتثومواأدظلماتا-"ثتهددت

ر-ثهق-الىثفأءاف)وهو-حلأرثةثة-ألاسا-5:اكان

ذاكإذباأورءنعادواإناك-ادتثأ)ةدكاةت،ت"درا)35اإأورالى

..الاءلظةتووطةة1511ة-"ةفىءير

ه!!

..يرةةد:!ءكل،ناتومااما

إلىقىيةص!هلالأعلىإقاطأافىاليابذلاثإمارقذ!بJةكان

.زو!ماخاة-ئجأةاهـرةاهـنأ-يراطدتائأظةر-4

أ-ةافى،ا،ث15الاببرهالب!ر.الدىالأولسى5511ا)!يتودتل

illتا)5اةواماءدة،مأةوا-!رة1لاراءكا،افةرنر.

.هـ"ا)هةاهرو)،خ"وما.وناهـصروت!اإ)يهدثu!ئو-ا-ت

،هرةاةااءنقىده"!،ءر.وء:اوافكار.-تهءنءدرلاز-أومتت

.-ب!اوا!إ!دفىءش!مءهن

+-رجءكوهتاةا040رثافىتةةزو،!ةايث011ربائوئلبسنتكا

عةسات!إحمهأو،ةةاالا-!اوفع)شأترىعيةوبتءب،اثسفةاالى+ارة

.البيانالى

مهبو-د-ثب،تاعيوا!صدا:هو..اركوء-ب!ا-اخرجو

8؟



ءنكشأنهنرىأيلأنلماص!ا،ءددة-ورةق.اقا.صةكلق"ت!!ؤ

.!ا&_أا)وأةمنعبرأ،ممربة5براها،كانهوو)حلافه،ا--يراي!اإت

لأ-ورة،ا-ضارةا،ا؟!إدةا!ثاةا،رة18110صه،رةةيهـايرىكان

.أه-"فىا-؟ةبواوابرلاتالص!فرص!اا!اإطثة

"أءاةقهل--ةا،ا!دراالىتقتهقإء!مإلىتءود15وريزكلصةق

منا!الى،الا؟اتاةإهلاالىهفىا."تاهـيئأةاةاراكلفى20ثقيةرءواصف

ا-ورةاقارتف!!ادعاث-5،و!اوسصه!اةناوأدواتوا)!ور!أرفار

،الردتثا-يوب40ةاالاا-ورةاذ.5إينو،اتهونواوا)ث-ص

!كل"را،هروا)تاؤابالا،44ا)ةاةته"ا1)ص-كات،ا!لوة!ا4ابوةبر

.ا-ةقعلإةا)ةاهرارأةايدو،نيم!قأط-ن

ارأتاق)حلأة".كوارتهش51الأولىإرةاقا-هـورةلإقىا1وءةدصا

قىدأنا"ءاو،طة"وطيةبرط4مخ!و!اوهخما.-ررثو-بإ-ألكان4لهاةاا

فى.لىثاهءا-ثمنه

ا-اعةاء-اءلعلىاق"و.وا)-!افةاةنواالأد-!نيردث!ا؟ن

ا.!قواا)نفهجؤيهوترى،!تدهشبأ-لوبلاتوافىا-!فا!

.الأوانلمب،اقولاتأ

ياقاهرة،فأ-ب،ةبةطر-:قأنكلوحرضنه،لاقامرةالىدة-")كد

!مذ)ثكافةهـا3مدفهقيقأنكلو-رص،اة؟روابالأدبوامن

.ءةاءإوجهد

لأ9



وأحنرتر.راءمأسودثوبقمنهتالو؟ءت،يومادمرفى

الذهبضاح!ئهمخهوهى،يةبمناعيدر.!ولظوي!اوأخذت،الفاف

وضية".افظواء.ث

!طنلاثثاليكلهوموغادرها،اليلدةينادرأنظرونهوشاءت

إلى،ارةي!ةانائااطياةالىوطهوحأهلو0و)16اطبأنهإيوسفأن

بد.بىاص!ار

.+8

،فلاتثومةصرازمناء!هوءرت،-ولالىالصة-ة"ت.اظوت

حد.دأ"الىامالىوحةقاقاهرةاإلىحبفاt-دصاةر

داما.ءثست-4وهرته

إلىترلمى،هى5وكاتءلىءرأشفرببه!واراس2ييةكادوذات

الهوطد،ةى111قونوةل،رخاءتبرىادخيباتوهضهت.بواره

!يه.-ودارقةامرألبمأأظر.فىأتإومكا(باباثاة-يىقممرةاليالصاطت

قيحىالؤلاودكن!اظارةله-تو،باثا15شصمردهلا"مولليأما

،لأمواجاد.و-كلقى.أقيثاراأةبرء.هظازالماتها-و،.فىدوا!هوذ001

tراام..يم9لفورمة -2 Jلزكهةلإفى،ةةثاالر-"اثساتماوطبهزقةا!لى

و-وبة.-وةزادهامد

الأولىتالهورةالىإلذكرىبصدئمإلبهابنظركافى

02



يرتاادىوصد.انه

صار!اطويلا.وفالططننهطوىلند،"وتصىالة-ةكانتاند

لاكا.ازال،يحةقملبهكان،الماءفىإلدة"إلىبمودوهندما

اطةانبءت.تبئا

-لو.نبرةأومت.ئةكا-خبهل1ت!ااةتأتح!ت؟ث!ذهبلمالحاو

نهمق15أخباروث:مرفءن!اث-أل،أنباءهاوشةبأ!واماو-تس

وأحبراهاأنهرلايدر!من.--اتهقت!ولنطةيراها،،شوق

ذلكللرلا.بتمافى-ورت!االى!ماكبالةنة-"واتلأتاوبقىاجوها

ذ)كقع-أنرا؟-4ىتهةرقو)قى،"!ةطر-ددولما،اقاهرةابء

.الهادىءةفىاراايىط

أمطم،فا؟5شى،"ا15يراكان،عير.ورلىكل،ر.زا"كاأت

فضل،تلبالةوأصأطرقذ3رها-اءإذا-فيظلاة!،لراةءن

،11L;الأولا.،

اطريق.اذ)نالىوء!ةير.ندةلمتهاشا.صاانما

اكةفة.ارأةوااقاهرةاحبالىثتزقاقتلمةتاشاسإخ!ا

...وةب!اءوزالؤايرساتهافكرمدكانتوا!

الأولاتياءاالةتالتى5ىأن!اةفس،لقتأوتدقىا.اليوموهى

..حياقهإلى
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إلاقءلىماشةيمملىي!!ر.لم.ثهطوثواتفالىفىمأش

وإيئديروطإد.إينلاه.رذا5تلالقتةال.ا)ثلا؟!حدود

تاث،اقاهرةإ"اء-لا!اروحهكاةت.اهلادوااةرىاءنتدءول

ثرر.تاله"لم!-أتكا"كأ

إلىادر-"اترك(نيا؟ثلم.يرة%-اإةالىتففى-ثاته

-:قلعان-لمذاتء*يرة4ترةقهةاك.بد.ءنبههـبةةرتةفى"ههل

،إتهاويمتLitL.!طعةا4كاديه3واخوالأنصش511إينيةة!

ا،ىاطلىا-اذجار11-5ذاك،8،طتاوااتلاتفياأسواتبهمخ!ءط

مج!4ةومبه!،هاا"-5اءثاءميئةاولونوم،وتت-ءولىإ"إ-هرون

اةوم،اقهبوزاجاصوالكذوأطفأا:4ةرإلىاوىماةإذا،اههلإةلط

..لاطتوإلىءولمتداه!الاهؤلاء-وةطاتءفدا-رالةل-"إ-5عأن:!لم

ثيدةأنإلاإررة"!ا-5لاة811ةتر41-وفىبهث-ددابرات؟ونببماةا

.ا*طاءاقكلترأ-"

قم3ار!افييةنابمءاءىالفدالى!لىتماثنبهااباابه"ا!االأياما.هـذللاتق

-.تملإمهلهخم!راولىارةادهويلاوطوعلإ،ربطلظادىلأهلاتيلماويحم
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-طبة5ا-ررأءءن-ةو.4اةتيرةالمتصموممتهمنداتماةإذا

،اطلو.15وتناطرديروطن5،المدنيةهناطدثثيحلوحيث،القاضى

..أفىجماء

بذهبحق،وبالةرقذسءدأنما،ةس"ثقيالىاقذاك)ذكان

يقلاطرؤ،إلىث-ل-ئاطةول!ثق"الطويل"طرتقذلئاليقطح

43jiمضهاطر-قا."طمادءإراتإلىتطكاف8تاكءفا::!زرا

ت،!ىحيى،"ةاكتاةممبئ41ئرلاء5إلاءثييق.وطبردبك.

االباكرةالوحدةهذهفىإمهأ

زورققيمبر!ماص!اإلىقيطإعالابرهيهيةءثاط!كلومف)طالما

ذفه"يملأو،الةادآاةطارايرى،الهطةر-.تث-5،الاترالئماطىءالى

4.ء"ا-والىاترىمرةثمودثمواطياة؟طرقي

كثرأتوااقىحيث..أخرىرثةيةبلدةإلىبل11انابثإولم

ساركأنياهثوا،-ءة،بذ)كنومخ!5ءدتحسنةقد،"لنة،راحة

بهر!قصر-وا-،،واسعءيدانكلمطل.أنهيئءشلقطه.سدب!ه

الةو؟كبارموظفىمقلتفى-ةوةحيث.بىالمرالطرازكلبةا.ا!ى.مهران

.ا:هرواالأدب-ولثاطدىرىو،يةالقرإلىإلهكهـمودعندما

حيثاطةولو-طالةاصمثا1101ة!رإيهمانحل!أو،طر-فالحيبا

..و.فزمةإلونة031ء؟ةكبيرةشهخصيةكانادىالىجلذلدهلقيان
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r(:الجدة"ذهإلىدلفماتدكلايفطاراصة.با،مقأول،طه،

كاؤ،يبالممالرائعالةمرذ"،ليأىازرا،!اا)طرثقتص!قانذهباةلما

كبارءنوا-دابرآث-5(هـكز)ل!بءايهيطاقالقبمافى-ديننا

كلبمقيضمولعن،وعإماس05تفرفىيئاضثصاإلامطافي

،وأ-داغماناساأخهارتنقلايمموا.و-اطاغاا.لادامقدرات

حدلاالظمكل-رأةقامح!للاسف-5إلا.ورقرمحا!مدقيهسف

...لها

بل،إذنه،ونأمريجرىفلاور4الانا-يةءلىيقبضالباشا؟ن

الالامرةاةرادخدنلا،ادو،موظفىوكباروايضباط4!حالىأن

نجق؟لا؟ةو-!اة!،0تر-يم-ا-،ويكلهلوايةصدو.أفىبمه

؟اةلمواا!ماشا110أذدفىأ.لااسبههص515-اان:أحدمةةالهونقي

الم!فى.ذ!ثذ:*ه"

ايزرامةمحالءر،ةافى511ءدتلةهـ5-لوساانركاط?ةداصاارق

:اصهباجزالربد!ثونيور!ةطن-ةولهنط"دونروم

ةصيروءو.ثؤشاالباأدماتإىوا

نأبسهاحدمقىررثهانه5،و-جا!ينبل!صا،اشها51وكان

ومركزهاا:دةاموضاةو.كان،أمو.ءارضأو،رةاهبهضدقف

هن"ايهمثةدقكافىأ،اذ!ث،وثطيمونا؟ثاالأهربهمون!ها4ديرثو

..اطام،بلزوه،والنرةك،اطيلتدة-ب..عدايا.
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ثوئهعلىإطلمةاالتخهةأبراجهققيتاءت؟ناكىاطمامهذا

أ-ديبه!رؤاندونالأوإت.نو-ثأىوو؟رحإ)يمأث-سح!لبنوك

ا!دمهإت"ذ.ورأى،ا؟ررهـدةك511جا?دبرماوعةد..رد.كل

وبدهةت005وباونراءةد!خه"اجأةوقاط!مب!اوم%ايتىأضخمةا

؟-لا-كأيئ:روال،ا!افير

ءلىت!هطماءةداجالأةوذ.5فىإ)ةاراضربإذن،..ءه!ال

..للالضاءار15

وا-ورة!اءةث!سبأنءلىص!رؤ.نإن40إلاهقير!ما!ةوظل

."!دةواصةر-االاتردهو-بةال-اص،)ر

؟ع!ن:ادبراو-ال

..ثاا)15حمامإنه:تال

وظفى4إهـيخ!مو.ن،تءيرة،ي!اءه،وا؟اثااتذبر،كاناطمامهذا

تءإضقالدىم15اطذا5:-اترأتةتا-كوءو"م44ثقداءةك1

كاو.،حممفييماه

15ي!ةساشصا110دارقإواهبىات!دء"ربكلق،رء!ادوق

ر51ث-!ىأدبه!يم؟نةلا،طإ:ة"وراء"LءAطيةاديرا.وظةوبمار

...أ.ر.بةير

:-ثءطىااثالىا!اا!ثةو.ءاروةاهلد1إتفيوبرةكلنفكا!بنا!اماأ
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ء-طفي)ءاي!اثط،ق."ةاك3بيرةيقةحدب!وإرةةطرةءلىي!،ص

.(15اهز1

الع!م!قذأث..اطبءنتة-د!،،,%+إتة!دثط"كان

..ترةا1ءذ.قاأضمارولبإنا-بئزعادىأ!-ما

كل"الا--اتففسق.ديروطقشاكاطا-اتوةةس

،7ا)ماةوهـةذ4أءراكى،ا؟هلبراءب؟ةالاثاماحاه:اثأطىءاسة

ديروطقءة"لثةة!هكانماءةد،"المدرسإلىاح-5!يحبر.ةقدكان

-تير)"حماقاحصهاخيبر،سا؟نديروطقءتاك..كاايرصصفب!ر"

افروبااإلىأجالىان!ت

صثا+ر!نتبه!ءبهياتلاإةساقثة+لء:يرأاتروباكان

ةهلماقل05لاتهاالىطاعوالتوالر-ثةوالأثواقوالألماطرمان

..ءثسة4بها-اا-ن..اباكراا-ناهذا

براصيية،فيا1ي!هي!5وءإط!اديروطه"أ5إقطرة:ةإنمادرءة

كاءاتيحةظانو"اةةلوطىا"ي!ربنذاكا،آخر-:يريرنمطثصارعلىو

..قيصو!دىا-15.!ا-دى402م،كاننلاخ!ايرو؟ما-ررواول"

4ت!ديردأنإلىاو-ثاذكقطاءا-لىكانأنذءر،لةد

!مسادةا)ةصرصإحدىالهولإماكاؤاوة؟!ما،ا-"مؤخربق

مةير:قمبير
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.(4-يةكاصراىادهام!ود-ل

االيوم.صذاصبامىاحل!أنااتلمرص:-دسمالهناك

ذ6رظ"اتبراه51باتءلىعف!يمطء111ىتتالىrاةوأب

..،ا-ولافىاكءوعو.:يرواطرمانواطزنؤس511--وراقىإمص-"

ا!ر..،اة-وا"ذاءلى،ءابوبمفب)نفلرطىأصلماذاأدرى/لصت

.%اهو!أشاا؟"؟"اءوادتةلو!ا!ب4باالا--اسذأثهـم!دركان

دا!41لا4حاثهءدميدا"إذءبا)-حاباه-يثء،نافقيرةاالبيةةأظث

ئهبناأوسة.حاما4ضىارةقد،اش5لألأت،،-ووةيرلوااغيرووالف!ك!،ة

..،؟اطوار-لمة،قل!؟ا)شاثفةواإذلىادىاكبير!بمدا؟!د

له-فظهن!مكلجرى.-!ورلم؟لأونعثيراشداث.لجمكان

الاخربئ.أيدىإليه--للايمفىاق

ن.ا!اروجوإينلإ!م!ول،مء3-ازءاكالآيذكرزالو.ا

براتزأ4!ر،ثوءاا-،5ا(5!مارت)!ر.لاورر-ةن4مودواةأند"الببت

بكرء:اط!"لىكهفا،دةلا..ءكلر-ة".ناية،ءودةقيإلمثةةءمأ-ر

وبةصلى-5ربلا.ثنقلوأخذ.يهدمودتةيفحذأءلى!ؤرج،ير-ف

وصالتجرحضامدمدها.م،فت-كأت8الهالىطدأنؤا،ارحل

...بفزارة.ادطءنهما

ثتطلم!راأنويى-oإضإيولأندةمه11Jهو4:4أية!خوفهولمل

..ضىءمنصعايهمير!ةقدكان،أوهةادهنابذهبونكافىابمم

VA



فضعرمياههكانت،الفبتالإمأ،معهممابمونأمىكافى

11،يص.نمرييةمسانةالىن!لحقءشلهمأمامالممفدةالواسةأطةول

ف!دكا.وا،لمأما..فى.،مونإليماثش،نضارههمقالأولادكان

ةثية1511أ-واتخو!5ايا.هذ.االىبمبدمنالننارمجردهنإلاعروم!

الةجر.ءطام!ئبمو-يقاءا-ثهدمع%اخهافةدكاةتإليلاأم،بها

؟دتوةظرةوافماواءخوف4نأت-4.!رورهاقذ!ثكاثرب!ا

اطياتا-ظبالوإور4يةذ!ثحالالىرب!ا،,للاء.و-ارهةف،كونقد

.ترآسا-امرلااسنقبا

يرثأنءبة"بأ.رث،ايةادةوءب"لأولااهوم1ءنذأ-س)ةد

نأالىدذ"ماو5"ذالهل،اءصةت"أء.اءس!.لوأن،"أهأ+باء

محل.قتة"طرتثووءةى،!برأار+"فىأهـ4أ-"*ألد"درا-تهيةماع

..بةوةاية.امالىب"-15!!درا-:"إوا-لأنءب.هدا،ء:واتحث-بر

ا)--تءتاويئرأ8ث،إةا-ءتوااورة4ايربوهىكاهةذهو5و

أ!هااةقول!بر.ئهاهوم1إةب"اوعذإ!،درامأهامبئالمارأثدىقوهى

،.اةاسان4ةلانابكلمالمالقا-!ه.ةاق،ااء!3تأو؟ذاة-وررات

،ث!ءحو"بملمهثترى11ولحأ-5كلةر،شصات!ما."أتعيزاء"أما

كانو،لاهة!اثومبهـابثترو15ثة:ظروب!ابرلمنبمءرت"فرلىلة-بةد!أتعا

لى،المه"قهناك..4ساظ-اءنة-"إلىيبا-5.5تاأابلاغا

ثظلع..ءامظابمديههعكان..،ءش!م(I.أ'Alوأأمهيوى
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نءادمااة!اهاثثقوهوا)ةا!نةةطار-وتالىوث-تمعا)فهومإلى

ورةبما04ةبمى14،-ونثذىثتطها"لةا4في"و!خلمر5151لهيةر!ه)قاإ

.أ!u.iU"5ر-ل)Iأذ005ركبا34و

الأةنأب"!وت،أة-"قالأفىكلثقاث%؟ا!لىا"ن15

ثةرأ،سكلإصم.ادذ)ث5!وةيما..ا-اءواأفرباو!ءسذنثؤوهو

..لىاء511.نث.خإلىح!ث--أوبابيمق

ءومفاو،احمهير1إ-!هدالىإ)ي!اهـ5-دالهلم!إقي!بكان

..اظ!ا؟4و!اعةا-55-لإةءلىحرت-اافى3إ؟هة

،،طه"ا):يخلءشإلىذهباا)طا،لاتة-اط4وطيمرأبااثيخافىا

ا)!ا!ه!."اا)!ةراءا)حتبإلىتةهالمع،إ"تهمن4يا"و3إن

.ا:وا!حأإ"-"تملاء

رirهـنإ"طار-145و،4إ،ءةفىو-د.الذىا!ثئاطو!ذاامل

.4-ثابفائرالأإبدانبم..؟راك-اقوأ-تورباةلم!-ل

ادؤالفىفأ4،4رثتأء"4أتا،يمءح!موادهغابألىءومتفىءريهإ

قو-د.ليه!ة-ورزلاا،انءراثهخاأ--دءما:محفمتأ،)الوةقا،ءنه

زمااةاصىايةادون..بهااقىءن4طاءةهعذهب11اأماو.،ذكر4حلة

.هلاء-را-لاةاد!ر

ةداءات!ونإ-وتيرددونالمفارة-عدواا&!دصدواةفإذا

03



-وت4نالماءاشس!لات-.ةاا)طالبةكولنه-ربزلونثم،"م!لاة-ةلما

..1101بر5ا-ةلى!اضرلأرا

بدتل3-انيرم،غ!لوففيأ"زاعهدأث.يخاا-ةاذ.3رباكايذا4و

ةالخرءةأ-دءذ-ا."إذااث.تاهافاكرا511حا)!15فإية1)ءر4إةا-صة

ةا-كأرثةأإم!4إله

أ-دطءةداءدىإفاإلمدة!نكأدتاثهخوا(م!لىوبةا")

اا)-ا-رة!هـ:"لىةالتراهـ-أتومذات(ءهود)و.لاءةا

عةهففو)....أىءنأتا؟ء.ودياءىو-5"ك!لى4ةا-

)أبرى(!رt!ك!رففاف9دلا--5و-د،-رتة"وزنءلىأ.لدة

اؤةدىأ،ءدىإكأن4:تأهلا4ودءه

!ثطدثالى)مرادبلأا)ن5ةسةءا)ة!ثسةادراثاة!5!افةوءادءةو

و-تةخهـفااؤلاا..اهةادوالىازاوالوطىاةةاو55-كلءنوت:!هدث

4-ةوىةوقسة.االىءذهإن:الوب(زالىاةااطه:دءهد)أتأذ.

!"ه"إتدالااادر-4افااطلإبا

حتبا)ا)يهإررةعخذةأ،.لأص(يمبراهاءلى)و.ر>اةاذصهأ"8-6

..أهاةرثنبأ104ثطاطو

.إب!بمدمدةةلاعيءشإلى،لأ-باذا""ذاطهف؟يذكارلزاولا

.ءلالط-ن(أ-.ةالةراةورةاء)

!ه،

31



ممعهناك)بنة-،مرتبطافيالا5خيطمقأكزببدديروطوفى

لهم،فولىال5ةنااجكلةلاء5،،)!91.ورةهة-ةالباكرالبماضذ

أهواد.كلوءا!واأةورةافاإئهمادادث2ةةد،ءابيخت!را)ةورةق

وإءو.بااروتطو.نجايزىالاافةض1(بوب)كلق5وشصالأن!منقالمشا

..11طللى،المر،تءلى

مدءت-يث،الاإطالءؤلاءعاع،م!رءدر-ضمكانتكهف

أءضواا!بنا--ةاءواات-اباواداء3يك.نضضاعددأديروط

..الأ-واروراربنهمزهرة

نر،يز،الاباوءتفا)نمةطالوالىوح"ذهأعاته:أدصتا-بولمله

4;.?>سةعاوةقواادهز..-.ةنبتطوطنةا"عر1101ا-بااتذحسفأ Lبه

و-مهطو-إتلال!.يراةلاممركاق"رابىمعاشصشكجد.أفىابا.من

..اطةها4ءدثةدتل-قببه!رىطةقيىوناا+راانسمةولاللةال

%طر511ذ.5،اطياةإإط"تراشا..ا)صورةجماليبدودبروظوق

6i.واكدس15فياالق Allءر،الثااتودماتةاةوكل.."بمبراهاظ

..أ!رىبهاطفةأة-،؟لااكورهذاكان.ت5015ادا-دىقب!لمق

..ح!روالةالأدبطة"طس

ب-!ا-تاراءذjوهو،-صد!فموبوه.نتا%المةةلوطىو

وأنه،ار-ثذلكيملمتبكانى41اطيلق3ج!واش،ةوىصيت

صةلي!ااق،فود.بوأ5نهامنوامةةيو.12،عةب-ق!ر!"أفىليذكر

rv



3جهاو5ةود.إوأل-5لأنلمرأهاأنءو.ضبمنوجاءوهه"اية-5

.انبلاءعاماثا+ن.باقرا

الفكر.كان"لال4ا"احات!اةأشذ-4ةقن!لمنأنالأدبياهثوأ

و!باةءاعاةةةة-".نلم:فىبم41اطب؟باطرف"أنمبلجا)

.لنة-"جملأةبهـار-5-"كالىكاإتقح!راةوااطباةقىاةاك5،ا،إشو

توعاوااكذ.يمان."طهعأثارألاقلأتاعةبا!دقمىعا.وءو

.،الأهلىا:لا"ن5

إي!اتالمغأنت،ةثانم،أةيمواالاتاةان!وإةجهإدأةالاث0005

رواورات!ا4واهي!اأ-اإا)6-اهرة-ءاة--ةماعلم،تدآءبيراإلةيم

الةفاق؟هرفأخ!از،اتي.لمهأو".أةقا.!اذا5تكل!امأنوءةاوراصهـأ

ظل..ااة!اةماو!ل..حلأرء.ح!هـإلى05ءنو"ةةةلاةاظالأإقوترو

ثدحم!أنإةهللاادىا-ارماا؟اددىا-55اأ-لوب"وة15اطلىأ-لموإ"

...ا)فا:لىوشا)ةرءاةاة":سمنذرة

كاناك!ا!-اءبأصهدوهقأص!15كان،"!ءهداةةاق"هنبرااأإد

ط"ةوسخرا.ةادافءة.نءىة4ة،"اا-!هـاطزافىأيامماةرأ.

..هماةالىا"!اءسو!ت-

أ"رإدتهلا..كانءاإو،ط-5:"منث؟نأإثذأنيئ-5أنباهتولم

+

مها"ح(!ء-3



بدبرماالىةةرزثأنء-ةطيعأ)ذىوعاةاذ)ثمن4أأد،5واكنسف

..ادما.ث-ثلأويرحأندون

!*"

تناطرةبمإ!ا!ورألهل،0،4راطتلراءاة"و،04:ر،ديروط"ومى

ئنا.تداعارث-17وكل،وأثواة"ا-لامهوءثا!اذ.5،ديروم!

أء-إمه،لىص-ء4ا!االىتاتا-لماث-ة!لطير-فوب!رالابراهـبهه

ا)ةاهرةكافت?لمول:ىإلىوشصوق،طرمانط-تا!-اى4!اتوا

..وءما)ة!ور.أبرزوالأدبواطب

إدت"،اديروطإلى!ثو!رقاكالىة!او،شيةاةراإلىذهبةلا

ذ.5أبرز5ى-حلانلموإ؟خ!مواء"4اأ!ورةل)5.أ-لإ.13قويه"ثها

!ا،لدءن!.!يكلولادهأحبةر!ن4ابا.كادلأن؟ا؟رلماذا)"س،ا)صور

ة-15نتة-كا،تة(درهلاءهي!ق.سيكلهأنح!إ-:ماءا-دريحاولو

لااإذأا-!دالىا-لاةاكاةت،الواخق5صاعاشبم(ب:ومهاديبةا

أخرى-!ةاأأبا-وقاوكان.ثظ،وأنظلم!اقءصقطيعإ!اروح

اةاك!14اأواشلاابمطاض"اهكس

دارمفةثسن4يرا.كانلأأ"ةة-"إلى-بإهااةطارا؟نوك!

ت--ةلهالذىوما)5ذإثدىفبةهرةاةااإلىإقءة!ماوهويرا.،اليومق.رات

ذاهبةالث:اءأيامقافىلاارجو.ل20اهرةالان4فدأمحاإليهظاعالماولعا

تيوطةبهـايجدوين!ظرهأكادا)ق"-صف-املاأوالأقههـ،الى

ri



لمب.!8الىيقهاطرتأخ!إكلأت-بذاكإذنتكاالقوالادبممرهة

ذاتيةاقاهراارأةا،ء"!اقاهرةامنإلمدمالىت-لماكانكل

ن.أ؟زب"لهةةىتهودا!ىاثبابا،ة"ا-و11ةا-كاهواوأطالإ)ء!عار

ا-يا-ةافى-لوةيتوأ-اد،تةاةاهراإم!"ا"-مع-5!إدمابةاء

ياةه4وا،الأدب

فراب14ءةدهرةافاا.نا)!برح!اإة".أءودةتةةفاركاناةدإل

بلحخبا)ءهماامن،ةثير!ءا-أرة5اةااا!هكل.ن!ميرهلكاننهلأ)يهاإ

..ا!بلاعلرءاوءةطدةائرخ!اار!افتءكا515لأاةكافi-لقاأقلأوراإن

!اواته.أولىببرربوهوون!موق"قاقاهرةاإلىيتط)ع؟نكذ!

وءد.ن،ا-ةراةرورة4داأيموهدلى-*ماولةد.إ"أ-؟كلااطلمفى

ةأ).بابا."بضرأى-يئال،إلمدمن5وهو،ا)--فا-د!ى!ا-ب

ذلكق-ةاةريا4ارةموكان-ةيمات؟ث!ا.بمر-بممه!مهل5-04

إط!.

شضو!تهرأ،و-،اشاإةتهااورتزنتكا،مكلةكر-يدةن4خراووهد

غا3ونمااطدةرةolio)روحق4قويهويرىا"بهحايمااءلمسبأن

.!عونشةةk;ابةن!اأنله3)ت،00والمل!لىدالأثاثاطديث!

إديهكانافىفيجهماقاهرةاإلىيذهببأني!لمعأشذ!ثأ-ل"ن

أت!ماه-ورةفىتهالىداههتاكأااةدتاةوا،أ!بهادىا-لإ

ro



وأهدلا5را-ةاكلءزم14"ةدلبلمةذاتالأ-لامذ.5تبتر!و

ارأأعااإلىةنراإي!موهو"اهـ4تةه!ونب!ميةا-ىءبهفإذا،لاهدته

هـس:لا.،.نثرأبمت!51-.تيفالى!.اةإلىأترىءرةفبود

.44أبيةقأنلاث:احانل-5..أترىطءا

.،اةاهرةايزورأنلىأ.هح-!أكلاة"قت"شظإتةةد1)تاة141

،اتطماق4"أ--لا-بدت-قا1ر7هأنؤا،اتا-4ا-كوبا-د

أ-؟تةاكأاإةهـ"اراة-اةا+الثل51،أءا-"!ا4eرالذىالة!هوكلفكنلم

س؟ةا-دن!اأ4ناطلو-وت!انجراتث-معوكاد،إ"نف!اورةعات

..15افير4كانةاك5يهدةلم،-ا؟،أب!واءللأ.تمد

ءرورد"15ذمرازالما،ارأةاقالأ!ءثلأاةرتةاةهاةكانت

ابهر:ا!هـ4أنما؟ا-ترال5ة-"قةهلطءاهينوهبىفيت

،اةواةذاشص"ضوراء.ن4ة4قثت!دثكانا!ىس4الهااطب

ارشا.قألاخثماولاهـايا21يرهفىتها،ا!رىءالىرفيما

تماإبأن4ء"!ت!اهـيملاو!مقكانثوم؟ثرةاءسةن4كاأت

نها3اهاماةد5لابز40شإثاأ-5ح-قاه"وتةحإربدءاوهةرو+15ثد

..براء؟ةالإ013امات!رىية-رقتفان5زو-ما-دورر811

هـيلا!اواالهملفةةخ!ألإهدلا51)ايهـا"ود"ديروطإلىهـثتاقكان

دارء،عودومضى،ةازإةءرببر!ءر-وارإلىهرةر!بلقد-ش

لأ3



ألو!،،في.راهلوا،-!رباجإد.ر_1ءثتربوهواثلوةأفانيهبردد

ظر.3وأنةا،هيين11كلةهوالابرأهبب!هامةطإة"بةاهروابظلامه

طوديرر4-ةاذ.5:ز.5وءرب"لمبهبقة!-شهب"ن4،وطيرد5أوارأ!

هذ.،اةهحا-قولذ.5،اةوتاث-ارأذ.005إت!اذكروي!اجها

تشاءوماعاوالو-!أل14-و،لم!بكاناىوادارمالاورة4أادمااءوا

4و،اطلوةاةهقاث!رةتت!-لوسوم""خ!م 1 iiذاتيةا)كاهر:لش

المكلاإلىوة:!اص!1411ءرةص!بكهفءر-4اىااوأةا.د41ألهوت

-لماثإلىث-ل-ى،الأ-ا؟لقاطةولإلىإقبا،كاندروطولى

صهورط!ولةاك5تءصه+ون!أوا...قاثصاا؟نوبقنةعالتىادار

اذإعاءناناةراإتا.ءلووهوثرهعدخاثارره.ونالنروبق

إلدلم.قادىكاندار-5

5"ه

،قءثسوفدساةةا؟لاءلأ!لا؟ن،ةبا!ةتحلأص!اكاواةةيرةأيام

،ا!ير!"ونتت.ارةءتواماذوزىأو.!يبر،صن؟ةىافاا4-عاهةعلىو

)طفىأما،دئا15ارزية.!تاركانبإنمازلا15ا-راصهع!نةةوزىأما

يحب%اءا.رطعانفقد،ء!ا.!إتوكأ-ةاأءبركانانهةح

وهى،!ءهولوكار"051إر5اةد،ا؟ئرءددآض!اءهعيكلواة-صا

.!الى:ءرامإتروان014وةيرط.ث"او

ا!صفايربوا-!4،اة-صواواياتالىيربلادكانفةذإنخو

يرفق؟اثىءفيةقلا-،به،كانظإءا)5اةو-والأد!ا-ة؟راأ-لءن

جديد.د،كغاب



--ور-ينت!ق1101.افيمنةر-بئأةقيرأن4ءةإ.واوعا،مرة-اءو.

ء؟فث-5ب!اةرحاهوص1ن'04تهلهأداءوا55!مذءبفلىا،ا)ة،ل

!ره+وركاأواالذيئدال511أن-ثفايم11-اءوفى،إقرأ.3:ابكل

أةالىااهومافىةإذا،ا)ةةا-اذ!ثثءرةلم.باءو.-!عا!اءة"!واا-رمداط!اب

.رفكانخ!م4وا-داأنلولايرةت،أنم،ل111،ن4.1-ا!ون4ثقد

ن!.،!ااىاهa^ن4إهتابهإث!أ:شاإ%،لمه-5لاذا11ةقال.."واتة"

.اإطكا

ة!ظ4-افى.يوةأرتد311.يم:-إلىواو-!د.ينإ-ارأةرصتا!ثةا5

ثةا)4كانةببمض""اثشىث-ألوفد،ا-؟"اةإهـرةاالى

،والأدباطهاةقهوكاو-حمكلأاةراأوأت5ءخهـا3ر:تذاء13-رإلى

وءمما.4)-لاهـة

:"لاثل151تتءرالىتفقأطاةإ"لىا511تورعرهـاوءةد

بمبراها5بة"-داراةفا!إلىد،.-داطلالىثويسف-اص:4كان

ةداأسبوطإلىطرث،"فىبدما-ه.ركانالدىا؟ا-محاابا)طأ"،لى

:3را-ورلفىهلا%ا!لا6،؟!نيرأنءإي!.1ا-ة!،اديا.ةوارا،عا1ءجا

اساعهاالى-وصلاهاو-ثثوطأسثإلىاربمةعددمقأةصديممأنال

ىيا؟،ت-؟ونووفىيههروم،ا)-باحإلى"ي!اولية-وضواوه،ة1:ساه1

سفيوشل4فاأطا-ر11دو-اةلا،لفحراءو!ىيرحقءر-2لإ)ةلأوزاإ

؟دين.طارتاأولاىأصرطإنم،ك-داطة!طمامب!،احراديدةالهمت4مد
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ثسلةرول11لى!ار.رأىمد!اأيو-تكان..أ-رىوليلة

بفةفارلمبةءرأتكا،مه5تر-واةرا،بهث.ودلانفدعا.،اظو

ب!ماساهقاة!عااقوا.1ه3ءهتوسفواتهراص!اببد!اءةمابركان

ء"اخثو-ف-ولةقو.م،ةل511ب15ذفىغايةوهواورناىإ-ءو

ءرافة،ا-اءقاكان،ا!اوفءإي!هالىوا-بو055"ف!ل111.نبمير

.الابراء؟!ههةىبممإةذفانإ-ةماهيمإ-5!ا"

لمامثصاطىءاإلىاكابأراءادت،اة؟ضهاناإمأفىا-اءا:)ةة:اأهإةو

كلركاب،4الاءا-لماثأ--!14،لا؟15ير6الاأ:ةالةو-01ن.+هق

!نتإ+ما"إذا،صدرح!يروثءة)حلاوا؟ه،ا؟هل-اءق"إتءن!م

..ةه!اور!الا!رض-ةا)صاين

بب!ا-:"-تمتلم،أة-"ق!-بهورا"اذا5فىأنكات"اةراإلىااو-لوةلم!

هذ.وثةارتاهود1قا؟هلير3بأنث":ظركانلانه،إياةاث8بق

وير!13ي!ةة!،وتة،!ر-لمه!يرا؟لاأ!ر!ءرةإريرةااة-ربةا

ر.3ناكل،نت-ةطأن.ن-وفاالى-لءهةهطةومهو.و..الأ!رى

،العاةوأايامقمء)ي!ا"ير!ام2أهاثن!قبئاذالاهؤ5أه-ماءا.أيماوراهفى

.ايىطاتظرجك3!الأءطاص!م-5ن4!اوتثهةشةيه"ثونإن!م

ث-ا-خارا-"توأ،اتء4وإةااهاةو!ا:طفالافءربت،لىاوق

،قاتةو11اتهرانرا-"اتو1،مثم.اةر-!ابء14ااوخةداهبون-ستةاأوول

قوالوا-حارراءىاط،ل4أصاكلطيةفالان-!زالءاا!ىمتر!م

.رطاالةةقطر4ن!اثة

+ايماءاا-لىقارو-يةرأى،رواطب3اماواابراءةايفالىلىءرت
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مأذةأملى،اةتاءافىساءة"الةطارءنيراهاا)شالحاليةإ-جدامأذنة)ن

أةداءاذ!ثبهرإت-،أةقتمير،دبروطإلى؟!هلأنل5كا،ا-.باق

.االة-وقتةعا،قءامفداةةسازي!اك!الرأهم

،اةرآنااتاتوا:خىورواراه!ووا،لأتواء1،هـئةار.ضهانتأه-15وق

.الزاوثح-داتوردا)ؤءةوليرددءااكأاأطلوةايةءازثجوتلأث

4إأفىاءعرة-5اكان4ءةد،والا-لاما)"-اطةالىإتقوءرف

،ة5،53-ة"-اهماوفاثاااذرةاكاونثأوتت-؟ون.ابابوروايصار

إلىثفىههوناأو!ماوعةد..ت!اوأغنيار--ان!ا:ا(وا!ليالىقءةاكأو

افهوتذكرون4الأطههون4تقدرة11051ن4دءينا)،1-ثث"+وافي"

..?إتلادوااشيدةالأبل!ونو

،ضا.امفبىبواا)!بااحبابأ-دق،4ط5الىإفقعرت

00415ا-اكانش41،ء.اا-واءش،وا-دلءشقوأشزكا.-نولت

مل511إمأن4يم"بدبمر،توهورالاهوةم.م.ااط.إةقهب!15ءتبهبظ

الاولى.يةلةر'ذ

،الأ!اهإقوتت-لاداهامات،د،كاماأ)5؟تأكلالإةقوم!ا"!ن

.ءلءنثهود01ء:د4"صاما!برورأنإلاءوءايهةلالاشايظف*

حها4لىكان.اطبن5ن15ت-!دت4-15الأبهضقة-؟ةاناكاأ

يةالمافىاخاروفاوا-ءن.بهاهـة!نأنلتةاحلوتو،با-5-".شغوت

.أما+اوي!هـا-لثي20وند)تطالىةإة"ئلاكواطو

!.



تلأثةيما،-إحبماثةرأهااشاالى!ا"ل-زتإلىثث.مإتاادلطا

كيماتراتباخلمفتاةرصا"ل.نآثسق،اطنونالملغهةأ)ماطد4

،-لموةأفد!را"."ورةسق15اير،كانءورق.نتبراحخهاو،ايما)"من

.طبراأنلقه"ط!بة-ور:يةر؟ةرولإسا-بألةرو؟ميقة،!و،طةةذات

اطميلبىا)مراةءساذلكنيا.،م1411اثدانا-درث4!.ش؟ن

.واطراءو-رطهةاط"أكر-!ور-ورا)ةةحماإلىءةفلر.ميدإ!ى

..ةرهـب-دث!دث؟تماالا،مأتكاإ"نماو

كر!ياثتحأنلابداو.ةت"ب1اه1يطرقط"-دتة"دكانةة

ءاحاةبا!اقىإوءاب)ء-ءدةذة)ظا!!ت

الةافذة"نايةمهةلالجزءكلأ!اماياظث-زاطاإلىبتةدكادوءا

.-وازتفقدأند"الارضالىوراءهءنوهوىاطا-زصقط-ش

فوقاوتوعاارالإماغالا-ةوطاء،ءنهيؤةفأنا!وأراد

تكلاههاوفير4ةوطصردون،ا:هساايح!زءخ!ا،تةاةذزتا!االقموة

ءلميهأفىمدكالوال،بأذىكبم-ابأندونالأرضاالىةوصل

أ،عا.ءمها-:هرب!داعأسهب؟

ة-!هقدرك155زكاكان05إراهرةاةارفةاإء،أ؟لاهوء!ى

نكةصةوإءلادادقيلثنا5،ةير،كهاأدةوةهحفصواسبر40بقو

.،اةهونروم
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"-وا)هءةا.ااأيامفاءفادااث"ةررفيا"أنناأ-.ادعار..ثءدوكان

واهألاشوراء15و.ن81"أ(تاةواةذاإلىباخ"ع!نة.اةارساابردا

نأشوت-5اةامىاي!-دكان،4!ملاأ-فاوا)ةاس.-رحقئالما

.اقاثااحا-ح!ةاذا5إلىمار.-!لاءاLAاتغاإ)تالز.ن.بهول

ي!ون!احلأنلم،ا"،ثهاات!-ءللص!!فءمدةءربرةإ!"أوءتت

،-إهـإ"اتة،.س.بمبركانالدىاابهطاثيهاو!ذ،ما""تة!ورلاإءاث"

الىاءاصاوث-ما!31511رةا-ناذ.5فانها1104بمةحءةلوهو

ب"ث،فا!5افالمولة511-ا!ماتيزعبم"ماأثقكان.،روة40ةآمال

ل5511فاو5ي!اهضهتكانإ"!ما"هـاش.ينم3إثوفاA.Lا)ة1ت؟8ثأكأا

.اص!ث-كرلاووح!ةمطاةبير،ا:.ساق؟اروالممد

ب!اثبم!ةأنول-ا،وأهـواءصاداعاأاةاسا.نو-"ل5511انءثورفاد

أءسا--"واإ-اط"أا.نطهه"فا؟د.ب!مة!!ادمأندود

ب!ماقةت،ةةاةممواصاةا-بونةراءاءقز.أهجى14،والرتوح

فىأءا!دإلىمارتا4ا-؟ةو،باثلأ-ااذ.5حمرأأو،.قت11أثد

.أ!ر!"رةكدةوإرة4با!ينالأهوريأخد

ا!ة،ةةالماولاتخ-ةوا،-4الواتإ-يماةااهة"ط"أش!ت،

.اهي!مأ-ا:ص)ظا"حاث.ض!ابهة"،فييرئهااةرئ

كرامقه61أ05دائملطووعفاحجمادفىذإ:اجلمنكال
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ىن!6"ممميبروىلالاأ"،نهب!.ولاظلوأوا-كغمافاساةةوسفى

اكام.أءو+"يىاةا!ماواا.سوببررى

أخذ.نرؤ-ا؟"ءنو-دأنةاء،44ن4وتاءتبا)ةاسوثةى

عي!فهوا،واتررةدلهةتبا.'aأتتروناو.-ئقر-لموبأإ؟ريض

.كراء:"ءنألحدأ)5دأن05كلقي!اربوو-ف

،مة-تبراهاتاثةاوملقدكان.ءثدانءيرقيكلاربكان؟)ح!ة"و

.الةاسه،بهـارف-15ةدت-ةواتقيارفياء!وة.أ-ا!أةس!ق

-،3
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ئمه6طماثسيئ5د"تزاللاايقالإةصاهـ"ة.0005الأولاطب

.-نادق15ثتكرفياللااكأا;gillآد..،ف40اءاةقبروحما

حمات-قاقىءاكلنة-،كلرةراذن؟9ب!االامشان،قىةقلموبفئ

القدرقبما-هاةيرإلىءخهـا-15-4ته!اةدرا-و-5"ا.لإل.أبءذءن

نما\ا-15تدوتةرضا+اطة"ا4إا--ات14تةماع-رراهفىةأاراد..ن

اههاونغعاام04وصكلمافىا.كلو5غاداا!ايرةإ؟مى،دوءااظيرقيب

.،ارداء!".اط-نرا؟ت،ار-".-ةوله،ود511عيء!ماةت3

.اةلابااهـنايات.نإة-اء"ادا

هى.أتكا-ةفارقاطب5ءذا-،لةغار،-ااةباناةذن!امن..

وءرف.ةا.ي!هاإولباطإطور.15و-ودإلىةبهـة"و4لي!الةةةتاكأا

ند-.ءوهن4ةح!ث5إتا-ااقكان..طباهلرصاو.اسماداةا!ا-5

.عصةأولةإه"خةنما

-ه.كا،ثوأتر!ب!اثإةكادات.ادود13كا."فيث4-لوةأيامتوت

تجار.،ااقkalير5!اءشن!و.--مابمونهامفد.ةروبكللى

الهـتتة-حلا.ثةو!ارة155خاطو.قيديركافى.!انافذتق

to



كانت...اظراثطيلأوهـلمةوقفأنءثتطيعلاإنه.منهالش.!أ

نمطيهاثسةنىاءهي!اهنالىائمةويظرت!ااطديثنصفهىابآ-اءلن!ا

..:!ءكل

تهاءق-بر)فى،إيلاظراترورا!ى.امبن!اب!ا-!-لمالما)!ا

.!هماكلكاناأوأحيا..ءبىرةلاتةولالأخرى"!كاأت،ء-يب

أ--دطكانوةلىا.الآخر!طمةتجارااق،إص.تأو..!فكام

.الآ!رين!م

إلىالىيالىضاقنخرج؟نتةةد.بةهوأناطبذا4أتبحئم

وتةف.ءوءدهاإش-بكانة.ا)8!ير-4!اخادو-ما.الأهلزيارة

.أدة؟ةقةشصلىااحهـاتطوفىتتةدموه!ا15تفار،أوكطافاا"ضوءتحت

..قثص11يرا-ئهاو-ملماقإدتو.ثياالأ!الى1ء13اهلإ-ت*وقد

خادءخما.تكلدث،اكاةين8كاأوكاه"تةول

هايراحتى.،يأتظرهام،تراقفامو:-ت!كأكا-06ءتتذاةإ

ودء!ا.في،ودت!انقظاراقا!لإنةةىو..وهرةسر.

محنتكثف.ا،صاطةوا،الىضاهةقإيئةتكافةد؟ئا"رساأما

غلافقا-ذاجةامعالبساط"واصل!اطبمناصركلةيهائح!هتنض

خر.للاأنبمونيقسم!هماكلوكانيبهاوكانتحبهنت.كااطهرواالةةاء.من

و5برا.إمبداأرأهةاككان.أخرى--اةإلىبقلعة-كاد"واط
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أههبهرفونونهفوثمرفمم!ا1151رد.11-ةدمولر.ثمضطا.أن%!برفىلا

..ت"153ء4ةملاأعرووتمقإ-.ح-شيذظرأنيرجوكانء)حنه

زواجكلأ-برتمدكاةت.ارهوقالهاجم!إلىو-لأدىالوقتوفى

.اخت:اردون-ةرضاكى،لىثت

اطريرىاندتلوا110!ارز؟-4إ)04ردت؟-ت3رثذيزالماأ"إ

..إ.-.أأثدلمانةلأفى

+55

أتبلةلاا.،قىببهالاولإقاامااقةاؤذت!اإلىاتنر)"!ذات

ةس4وحهةا-اهرحو.ثثاواسي!!نأ51"!طإهتوؤة"و-د-ةده-4إ

ءنه-رتهة15برااكأالأولىاالمرة"كاأتكا.:ىءكلأ-ىو-دي!دح!ا

.طةخ!اط)ة!ات!وسو1):+اك،شصإض5إلاءخ!--اةمهللا

كلءناطرمقاو-دتلا..ا)-اءنإ.لافىيرنالاءححا،-وضما

.او!114"لا)ةخىأث!ارءورا.نت.إء4يرسلا.ةراكانبيما!ما.حدأ

ا!ىكاناثاباذاثنجاةظمرئد.الأتيرايةاءو5كافى

.ا)ثىهض"أ!رطهـنويهلمإلطوومتء.بئ،يرقه

هذا-ادقان!بهاص!طرءن!رهو-يلأ9-يرأنع!احهفاوو-د

وان.وعودتهو-ةر.ايا؟وة")*tت3اوهـ،رفوأفى.ا"كراو-ل

!شلإلىرمضاوبمفهىفيةاهلىالورقلهبقيضرقماءندفرستهمهز8

.ظراتأوظرةاهيشإطببب
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بحسوأايدلمءلا-دو"ث.ا-ةراإلىرطتأ5بديرلاكانرألةورودكن

افىبإهثلمةير.إلىةةا+"زأتإءاأأنةير،-04.نالأ"رأهإ"كل

..رمادا-اه"وهـلأتفازه!تبهطةت

هذ.إ.لىثقامارا-ةطحإ-سءةأإ"امرافتكاماءةدةى111م1511وق

كل.5تهالسهيرر80ادا.لأثافى،ماطيئء:صءةذتإفماا)كاالبدة

ثثحم!-كأبإهـلاةقثشأنا-اهقاأذنفىيمهـحاكان،ازارعوااطقول

امحنو..-بمافىتو-دةأ-5-ةتاة""زبشلجوادى،اطوااكل5ءبير

ء.!ب!او-"قةتو11كاإا!ا

LA
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مثشالماءوراءومن،الماءن4فديركليطل-ةيرمترلقا)م

..اظفراءاطقولبمدهاثم،ملية

..و!طعبإقرأكانفيها،اةانمهاالمريهقعومهمهكانصت!

را!طغيرلكنه،ائهوأرا.،بخطرا-ا!ايرليمالاأفىتوررصتكثيرة

..نفسه"ن

تهوظلا،دآممدواضاراأترودفهه!يهبوء،إ-ته!هل511أن

Lالى ; JAWةوةقةمهتالقئ..

.،حثةإلووأ-س

معماوكان،ومصكفهإت"تثابمأنط"-دية"ءاههوءرض

.ادناقيمبره!.ثا):

اطعاةقذاهبي!401-خابه.؟منهكاناءروابوط،-اصبناا.شنج

الأولى.بةاهراأبإمءنءةمدإتوذكر،هورللأهافمهمو

ولأ4يحدو،إت511لماهـا"ة،يقومو،حبه-اللإكل؟اطهءروكان

ثبئا.لصا-بهبدعولااالمترلمنظفوالأطباقوبل

94
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ذ3رياتلم.!هـاكل،اطبءنقيدد؟انأ-اءافىثءفاناوكاأ

J4المادية.اطواءللولا..وآ

ثسق,ا!لأهة11لاهاطفةشثت.ها:لار-زءةيةرأط"بإتاااولعا

.إةالا-كةدر.ن،!لوةهةراه-ورة.نهفتارصاءل.ن

تحيهنا!5ةول)-احبهإهثو،ةالا-كاةدرإلى!ا،رعىاةر

.4ترعتدلا.اماىءااثوع!اتوههايق.الأ-راله

،ا؟هلبىا)هراة!ساقيا.،الهامالمبدال!كدرقله!"شكان

راه2واو-ئرطه"اط،أةر-صور4في

.بثلأدا!؟-اءساة11"ذقاصهارازااااهاو

008

ش-طوثلاإ-يراد،ازارعاإلىيز؟نكاهـاالإاكرا!هباحاوق

اتوةقو-وءم!ابما؟-تانواةورىاماراتةانوتكةها،اكهسص!قى

اتربب.ااتولإرنفاؤلثاة41إلىوظلممبر!بة

Lقات11اؤ)ها،ب15برل!ابو-لىاهـقبمناكاءا-ااقو jر-ةلة،طه4تة

وجاظرلاتمبأنداار001إمةثاإةا،1013و،عرر.ااهاو-ورو-وها

..اشمىاتث)-!وا،ءمالقاءل!واباالاةاعjيه5-اص"برلاالملى،بهثترهن

وضبمتوءتماوءتاشاة.5،اهزاءاقنطر.يرواررويداوافطلةا

،الأءدماهابشب.نء:رات15عفدتعم،سع!9ذكرإتءنفبتما

05



الهزاءةةطرةإلىا)طوبلق!اتوطرالإبراهيه-البه.ررفير-ونكانرا

،ءئرلاءكلءتما!،والأةا-5يىواطوا،ثالدكريات5نالواناة-ون

..رةثدةتأهـ-15،نمارةطتاتكرذا!-إفو

!تبدةه!د15مااههأاكأا"لحداةا4يآطداله!ءةلىوقةثأوكاإوم..

..4حلأ؟)واالذل%رأ15تارواشهالاا؟ط-و

،و-5إءت!هلقإلاا:اطىءلإلاير-!امiةامات!هطر11ءاءةفار

يئ،برلهاااءكر)ةالمثا&هوا-هادملفى"-!اتملنب!رىا!افافوارباةروا

النبم،يربهولىارالاذفاب!مت!عاولوةد..إلاطولا51يةةحونت-5

الىزق4وءه-للىا4إاو-ة!عارالأكواخقةاك5ل!ا!ه"الةد!با؟-و-لون

إدرالما..4يه

أ:هس!اأتكا5هه"براهالإءنةو!ا-5نادءندما،11-اءذأثق

اطر!انوطزناءنطا!هوو--رات4ء-)ةبا*هامخ!ور-ة!د؟هلامهةأن

،ء"ساذ(.-لاة)4مات!واثيخاتحةس-ثث،ءدماىثا11ا)-س*هبر

..،!ثلا:اضهاص.دوثاقبروا،وب)طباةء"ءه

..يحاترا!ثذوفى531أ!ويد،ذ511قلأهـلوا،باروثاالىطالحاةاكان

ءين،قوص4مه.الإبراهفى34.،أقدا-اتهان.+دصإهاث-5

اطثاة%ةوةمنو-ةفا:ةوصاقا-4!اإهفىث"-د"ذال)5

..ةاءوي!2ا)ت-يىءمن!دبدةأبوا،!فابوةةح،!د!ددة

51
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الهفيفالتثاؤم"نع!ورةالىبدنهةوثحولت.إلىيف-اق

أعانه.قبموبة،ء"زو.أة،اضالاوأخذ

الىيففىاطياةذ.05.ثكيهالضةسأءاق؟فىا)ةا،ةارت؟اتان

هءخ!ادون-دوىااله!ررطابوهو..ثةاهد.و-زءذأ!يرمكلايهت

:وآها.،أفاتهإ-جلأنابثإفا

أشهواته.ذكر4-.ردابراأالق!ب"

النةس14...ودالتىا)ة-بههادجىونءن--نا،ظههةءذ."

طظة.و!بومكل

.لهاظقا!إقيةمامتى"

.افىدودةالأمحالا.تفكاءن!ة-ررةةضإقتةمامتى"

.ت!او،أوأ-لأءظمر-الههءبلأءلاتكلررءت"

.ت!وردةوة6شصمنطى..اثةاءالهل"

ذهلىو،اداةؤاةقخا.اطرفاصهد05طفناهر-الإلىأتفىغاإ،

إ.لياظلماتإينيكلدأنعه!،ادكرإتوبعابهلاد11بطوىا!هلا

.الفورءنتد!صا

or



-ة،فهةلي!او--ا-5نا.!ممالمت(لما!قءجمماادنياتلقافام"

"أحناالىوبةؤ+ا;فيولةلا.ا!بقامنإرافىوتما-؟فا،الاءةات.ن

.امزاءا"فدهافيوحارأو

أتصتاهاإلى..!يراوأ؟سادوفىنقتي!ااثئاها)هالى5!"

.،تبضاو

و-ثسقالازاهيرتةةتع-.يخنةىبقوثه.بزبر!ببلحالىإن.."

.الوردأوراق

-ثهروءخترو-رررىتضهيئو.أفماكلكلفيهوبالةرسكلماءو.."

"طاطىها-يروأفلل..3س40ءخ!اأجدةلاة،اطزكرإضاذإلى

ا)ظلاآيمونءطك..الابراءثةءضاطىالىأ-لأنالى.ءالىأس

..اةوروااخالإماءناجءزهى،درةناإفيةرص!لاا!اورةاةر!ا3صاةد

أثباحاقيدوو!ين،مهوب!اء.توءإ.،بة.مىواضاراالىل!ايدتلحى

واطف!ا:وقا.تألواةااةفىاقك:يراةتاءاالىفيتروهىالةخهلي

.ولء2يد"ةىءإلى"والو-ث

-رمتفهء"..-نرإ!بر-"در-تةفىاطيا"اقي:ىاةد500

.s..قباصأ-5ظلتافاإلآ"الأصههدأن

مةت..واطرمانو"ظلاموا،حدةالو-خةأظءىوهت-ت.."

ا.أرلا-شاظا،5ائ!توجه!وأخفىا-.احااتثسةت،يمءثهـصهةين

of



ون!ا!الهم!افيروزةزمةاأمايوريدتراصملا-!أذقأءمكت

.ورلةباةر-انحةالمزهراروا،51

"..اقيماالأ"راطزن.ن-ماه"كان-ايلأنا-.احاأتثىكفت

لاهرت،الىهتقوأناتزكزوعيف،-81،حياقىتزاللا..ه

وا!صحت،أعصابىلاترتالبهاو-لمتلو..رة11051ةبرأماو

ا!ائل.-يارهافاوأة!ماوىا-ا!بةا-يان!افاأولمجاانطهتولات

ةيهتديت51وها)ةة-ىاضبلفه.ءظلمطرتققأثىولازلت

اة-كرنةصه.اوحرإلاحرالمةكدىتارقوهن.اتاساأحدءنب!دى

ظننتلهلي.أممىأكلضب:،ادىذاث.طويلاايلاكال..ه

.اح-5لا!ثط)نأن

ماوأةفا"ضلىء04.8ءسفاوا-بهةظماأأ.إقا5فه"تت3

.اعاقفىتترددوامحةكيرب!مه4أشباءناك5كانتاةد.بةمضطر

وار-تا.،أيامنالال.كأغا-اه!ة،رفةت!تىالتىالأ،مذ.005؟ا

وصامة..طظةط!لةإلمحظاتهادأ-أندونءةىاشاالأيام!ذ.

الأملاتظارق..ا:ةاءوااقلقواإلهمءلىت!!!أخهـا..!امة

.الموعود

ت!هـلالأخ!ا،الصادةإلا؟لآ-امةحقاةهةصابتنهاكثيرا..ه

.ا)ةابب!اوينيهلىإلةابيقبها!ىا)صا!اورا.سان4طظ،

00



فههتمنذ..والمرحوالةرحالجزلذ!نفس-رءتلقد..8

.،حكيئااتاأ-ور"3!يومصةت..3الةحقاطياة

أعاققالثافىالمبمولةهس511ذ!و15ء)هفاكأ001"

.ا)-كالإلىويدفمقاةةصإصصهرفىوةافى5ة-!رو"رروقثررقادى

تأ-5طالمابد.بعن،يزةءزذكرإترو-!الىيبدالعتاءأن،

"..نارهاأوغطتإةاةرواابكلاأظماب!ااسضإدئم،ووفت
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بة،القرترل!يئ5عر.من"ثسةةا"11ئغةد-ا-بةاجم!نأ

ولاالرجهذكفيهات)فوتدهةاط".ورت"تهإيئالهههدبا)ةارقوأ-ص

.."و5أة-"فيرق!اء؟ن

؟لىفقدسيرايزء-4!-ا،أ،5وهوأم،لاهلأ،فرا!ءنلم

براهاكان+اطرءانن5والإءتاءوع4ادءناشفياذ!4طه،+ةفى

..أطةو!اظاهر4منثهثاأو-و!ارقنةما

3إأفىكلاههلإ:ءيئ51،ا&ن"ذاقنه-يىإدأد5و5داموسا

يقهلوأفى.واطفا)5"ذ.أةصهن4إرهـةأنن4!اديهؤادشاسقه

حها.راتيااطدإدةحيانهءلى

لهاواحدةفرفةهـندتأ،إ..و-دءكناتية4طرةفى"ناك

ةوقوالو-وداطمابمناكوامءلىتطلاتاةتةوا،الب،ث-مهسم

..المنازل-طوح

كهناأثاجمعى41وقيء"،الصةيرصرير.ةيرعةد.بهنلم

ا--"تب.افىو"واد-تالاوراق

-دقيومهإ،-صافي-4فيةت!،مهكراءلهإلى-ا-.نايذهب
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8.-،أدرادودعةبسثاخهمها،)8؟تةيهاولبنناعةءنعطلاا،وبالنر

ببىةلايمقبأوةرأأنول12..جمهداأيهدوإهودهاء11وق

..ء.يئأومإلىوأ-د،مأخذكلأتهبامنهاتذأنبهدذيهإلىااسبل

ل51هنءرف.ن!ىاايزورصؤرجأنلايتاحا!يالىبمضوق

و-دLلماا)-..إفلىاأطدتثإلىص!ت---اه،.ممم؟تما،رتة1اة

اطةولثاهدةبةا)ةراطرأفالىهبإكلناأ-إ5طراؤ،الاطدإثءذ.ق

..4أتوا?دث%ببررءنيرىوهومابهالىويتمالمع

إذأأ،أثفاباءابةءلو-بى،8ثبرته34إءورا)شلإلىيصلكالى

إلها-لماورث-5تى4و..تلمة"ب1اه1واة)ق،ورر511اوم!!اtاكأاأدارما

.؟ر!ه-ةيرةفأرةوتسإلاإو-ئا-"ثهدلما-ةلمةىةإذا..!برته

+.ةراشهؤوق"زبأتاكاأ-يااإل..إك.ن4"تهيأا!ىكانا!بنكصهـات

كلفيادىاد!الى-لذاث-وتلى5،غأا-"ا)ة-ر.9ءافإذا

..اطةلإلىذههوا51.توارإلىحلانون!ا!بئاممالا

خرجأنلى!ي!لوكاناكر110اباحامن"ناء،ا!حظات"ذ.فى

ةأ5.ثورفى!لو-د.تداةرداو!5زث"ثوةلو..اماماثقألمطرإلى

ؤفاطيه!ا!غلاهالىصقوهماءرإتءةول.اناظراأءل.ذاكأواد؟تاب

"-رر.قوةل،لااو)طا.قاطرابها:ه.د-ب!مهثمالماءأ!هليرة

.ا:!راأوراقةوقلأند!ظراتلب!ساطقول
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يةحدائ!ن!ار."ن-صابةيتفه!،القاةى-طبة"ءلىوهناك

أعارهـطالماوالذىا.مراقبمبر.أدىكاناثاباذإثtلعافى"الى

.هوةيرء.ور.نيوصطوبرمايزاشكاناامالأهرةصمى

ن!حضاأهقيبماوقر.وء-ءإروةوزىلطفىا)فزبهور.ف3:،أصدكان

وطهtوقى.،احهيرةا11-يدةنت،كام!طا.ت!اينامحراةالأ.س"ت.

هذ+ظلالق!ك!سدكانلة؟!ةا،هة"-ألبرا-؟اهخاثاوكان،لطف

....فىط.روطكببرةبأنالأءسة

ء!هايهربأنيحاولا-ةيرةاا.لدةاهذ.قعاوبلا14عاو-ضى

المقرىءة،-دا-ط-بومد،امتدابقاطراذهثفاينى5،المهاءفى

اطا"بئ،الأدثبو-دبقهرانءكااخةاءاير-د؟نى41الوعصثم

؟لاه!كرتاقتدو،الىتفقلإههلالقاهرة؟?نا!!ول6flالةارع

تيله"قىوثهرفيا:وا،نيهأتاوتشدرو-.دن5-دت!مم-انإلىتهـ،

نألاةو!ءوبرتد.إ،وأإرأء-لايثsالىيهودأناطائكبريد

؟تبأن.وويريد.بئة-كلالإذاهةوكاأت،ءةالإذافةرأانلىيناح

-اهلد"هكا)بددوتد.عةابااار؟إفي"ا!وتظلمرا-!فائا

يريد-صاض"إلاوو-لةي!ام6وأاةاهرةإةرىء11ا-قسشاتو*د

...أت-ةوثس5بمد-مفااصه!رد؟ءئم

كلءنبئصد.وناورروبهـا"الرراءىالطرثق؟طهوفىنلاةلمغمكان

بذهثاثبه"ذاوكان...،ا-بوااثوقوارمانeلات-ور،ء:!
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الطويقذكوصالحوعدى:-لى!أ-دمائهممبهيقطمكانادىلالحدبت

يترأول..الفب-طار:سيطجانبكلبو-،فىبقعادىإوراس

.!ماجدولين)ةصةأولقاط!ةعبارانهو!ةظون.المنف!!

اطياةن!اأسكل-ونيم،الفدوأهلاراخبقءن-ة!دفونكاأوا

بهم.-خ!يقالقرية!ق

ذ!ءجوارإلىركب،يأء!بوبةبلدتهالاوعادرمضافىو-اء

ثتربتوار.إلىهـاطاةظوء3ةرطوكافى.الجازيإهمادىاطرزىا

إته،الأتيرارما811وءد4كان..هـةىئميد.ق-ةيربهر،ج"البنل!و

*lAiالأدلى-ر:،فذةةات!تيمر.نو."ك.اطبإبقءادايقضه!(ن-ب..

ا-صلقداإردإلىرادمننقةلا0إدير؟نث"كأالةرذ.5قأياطبظلم

ترى..حزرو!نانإلىية-ولبدأةد-،ةةيفمرالذىا!هيقاذكأنءربسلاول

..يلاطوةقياضأة-"إلاءلاهتا!اوا)"يرماضالاتاتلاث-ئددتءل

أورب!إلىر-لةفا،الىثتأءاقفاوهوثة-؟رثة"لمألاا-بفاكان

أمحامهقزةيرءهاركوز؟ا-او!اكتا،تأتاةد.كا،ةدراعها،ليهم!

ك-ن5،طدفياا-!فاي!لملأنوأ-ذاا!ربا.نءادال!د،الأهلذ!

...،رثسقها"اثاا)شههةاالىأ-لوةاة،طيا

اقدبمااحباظلإلوكانت"..44أمالاطوثهدوالطريقوكان

..صهأة+ةهرتزاللا

،لأولاا-باو5ءذا-ةا..."-الىثطرفاةفيأ،ت"برزتو

أعاقفازة)،عامايئءصرتهابورا.ءنتبدونةالإأصا"رز.تزال*لا

.إب)،رالأص،ااةءرةد،1سكألنةا
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ولةخابئهاكوتةروعبةدلىع،نت-يث،ا)-ماح-ا-ةق

كذالا.وه"ررتةطمةىءلا،البلوسلىيرلوفىى،افيق:-رةمع

ا!تى.الىطبةتهد،،يبالةرينالطهبررواصوت،دماتيدقاذىاالصوت

-الأرضءنالوا-حاطوةنذاثةمتإكةاظر.أطلمقفإذا،.زء-ة-5دلم

بفطمناكيلتقى-ش،اطرتا15-دوددونب!فلااظتراهاكند-ية

..الاطدمد

طن،،طوباللأبنةرلاناةاهد.وءز)تهقىاءاب"قكافىودكظ

الذىال!د،المدإلىإلتعالممالةابيةهرا)ذىبىأترااثهوراذروهناك

ةر-"لمأفا-ت،والهملاكراتبين،مآشاب!،ا0أيا،بط!يئاصى

ء،فترةبا،را-!ا5اختاراشاادرا-ات-!فيرؤشغل!الم،بلالعاولها

،القادماةاهرةامطارلمثطا-تاقفيماأنإدلاكان،أظهر1اتلذانج

أثضا!يهلو!و..الابةمفد.نرم6ةأ،مات!مهنماكإ،نهلجرا"

.ذكنعا،الا-ور)ثوم؟ءذاةإلأخرىاوابرلاتأولاالاهرام:ابت

االأمةمثانإدولا،ث!ءكل"ء8-ثدرضيه،إليهالايامأسب

علبما.--لااولطا..3برالأالابن-طدةأصءنرثول611ءذبق
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نة-"هـ:ةلو،)-=تواا-لاتان4يرا-عةاأثقر"ةأماث"يةهنا،؟:ه"

..ةيهمحرهـةأنن؟9يذىل5511ن5بذ!

خ!ا!ثوشصثمتاأتى.ة"ثءة!ظ!ااة!رةفاونةطا"-د-لى!ألرا1اا!ماو

تكل.4،يكلة؟رص-،تة؟،لم،د-ةهـا?42ءماباأ،فىش!ا)رانءذتأ-ل!هن

.اطإها4دقىءولا

ءبذاةإ!4زا!تال!اقا"أاعاءما.ذوهاهرةأةااإلىةةقااةا5ماذ.5

..ا-!االىا!ارونج!و2ؤJ،الأصر.

12وةرشصحاجزاواواأمإ)دماو!بوهأ15إ.،ادارامام؟4-ا،اصلىا5

..!ترةاةاهـذهمءإ-3ةهحا..ءاهثاوااةربوا51ءسةي!اوأذنيرطصط

..ساافاا"ث-دإلاص!)--ان3و-را،ع!هيئ:"أوإ"ابيم.ءه"

UUtliJJأءتابفالا-لاةتةادىوهووالد.-وتلى!!ا-ت،

شيئ..أذنةااةوقءنيكلبهعان4وا-؟ة..الآذانإلىدىااا*واما

اةخ!تاذا=!الا--تةارفااطلوةا-كا!اتاتاثلير-لا!!رفى،يهت

اظلاماف"حثاةاهرةاءنالةادمار.لاة!اةبقىكىان..اءث511-لاة

..با-اةا!اقةفي"ااخها.ذةاأوو،را!ش!لأابل!

:شص!ونذوثاطد-ة!ةوؤيهلاخ511يرد!ثث،21"سثومأة

ءا."ردالذى-لالى،أ-."اذىاصدتة"،ءهاركز3ادكةورث،ةبه

لا،ءةاخبهشكلةوفةثو..وصةيهاالهاهرةاأدإءكلدونمنتطابه

.أءجابثةمو-وط4وبطاا).يانفىوامامهاستاذ.!يرا.

Ijءدي!قهؤيافى،المركزثارعالىيصل-ش6.ثرأ-ياةا؟ضىد
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لابرهيموبقرأ..يومكلا*خابطايعث!5،الباضه!ةسابنعد

..ءزةالطدروءبموءىوصلا.ةبرتاطفىورإدسى

)وحد.مب!ركز؟أ-ل.ن!.لاخثقىىأنإدفلااظ،سبوما41

ظرتة..يئءأ:ور!يمالءش!!..هااقةةنا-5!انبمالاات11ور5فا.و

ايىتعان)ذاا!اررثة"فاير!هحا)تىاجىاساذ!إلىارالأ-.ن

.اونبئ-د..ءالهداووالأطهاهالةتا.مبضفى

!م!ش4!امأأرمائياالاأيةزهرى"إدصاءدفاثيخاىرأ)1اوا!عا

اه.رية41"ت%فى،يد!،أنؤا،أهفيا!مخورندوةإلىهـلمة،طرثا-.لي

تناولوة..ههاك-دتثاطيدارتيممسو)إذكر-!..،إطلوة

.ثىءء!

ظر.قأواlr?ylllؤلاء5منباةريباسأنلىاءيحتينعياوعية

ترآساب!اور،باءهب،غمهاءاةيض!كو،خ!م-دتالىو-!هـع،ءلاميةا0

طوثلا.أءاقهفىر-.تب!ارما:لةإفكااتيةهااعان.و)-لمفهيم

..هناكب!ط!حتلدونإناوءةدءةد-دىفر-دءطرفندافىة

..اله:سةالمجارراتأر8وثأءينالد!ورمن.-ةهير!ألاعوا--يعا

..ء:سةد،داا-ن،ئ

..اءاي!!كللنكا،،كثيرةترىأب5ة

لى،ا)خيخءنزليصل-شثارء3ث-ةوباأ-5انا؟شو!د

V



.دأفى،،لا-!دامام5،ا-وتاالابخى،الأممر!وةل"شيخذك

ادينيةهةالأزهر"-؟ةبمنوا-؟خ!ا،م!مر.مكتبه

الثيخجله!ب،إيت!مفى-إ-،ثورفىأءارا)!ا!ماةباضى

الأبيشاررقكلالأ-ودبر4"ابئادممقب21غاوطا!أن!ا،الملاابر

..الأءرإطبرإة!الةواة-ولاوأوائل..السميك

،والأدباةمحراتببماصاا،أترى3تبإلىقي!ما!نI؟)-كة"

.!والمازفىوالمقادوهيم!صينط،مؤلفاتالى

كأفى،بة!راالى-ند55بماد-:ءث،ية4-ارالةإلىا!بر"ب!آور

،جميهاب!ات:ش،بهاث:وتاو!نت.د،ا--فاكلاي!ر("ناكبجلى

ح".ت؟تبصا-ولأ"يزوروالدتنحوبدردش

ينظو-يىمنوومفترابةءددارإخحتىالقإ-ارتةاتشقب!اور

لهاء3،بما-ةب-ا-بماكانالقة"االأاضضهةا11كفةهذ.الا

..أحدبهاي!رةلاابا؟اءا؟ايمدقنمءاي!لدواقاهرةاإلىةدمال!كلقبك!

"ادكيلا!هدةالمهءاست-،ألاءلميةاخترقح!نكدرابماور

ن!ويثثوا-يا-،ا:يي!اااباعايثاطديدور-يث،التتهةأثجرةا!كلت

ةت.طردبمهو،مميبمجلى،ةهرلقاائانالذتوطديروأبناء،وطدير

اذ3ية.اوا)-خىرإت.اطلوةا!ءابةهبارا!-بطمه

مبافى.ومجالح،ءوربدجرة!ةاك،اللناطر"اتشق-!نبهافإذا
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فيتخثماكلويمهبتةرأ،بلمثةرت-"قإ"4أبة!ا!تى4

،باركزكادية"برس؟44)وأ!لاتفوادت؟ةبJامن؟.

الأدإءتيدهنا!ثيرةبمةأد،موةح--5-قاوا-برهكاتهءرددأ

.،رافيونومةكوةتا

،اظلاما-ةار!كلتدداءقيمربأند"ث4بتهإل!را.تكان

-يارةيب!-رر4ءاأظلاماق:ظراطرقارأسكلهناكلي-ت

ادباحوفط،"ناكلهإضهواوىبهـاةرح؟ءتةإذا.اثممالاإلىعارشة!اق

"-ول.ذه"اما"اش-ال.ثاهدأاءو!فىواالابراء؟ة-ة!اماءر15ا

وتص.اءلمهءكرإلىالأا-ثارة3بتر1)ث.س4إ:سابو.عا!أتفاا

.ءوءول.ل5ء:؟"إلى

نةحماق.ريرةكاةتم،عةه"اعرة511ا-با-هاتاهـذهأتكاإ

،رس1،1ابرداوا%،اأأ:تاءأ،مقاداقءفرأشص"ثةادركان.ارمت

و!ناس،-دحتزاللأتوا?اااءطورن4وإورإقةااةذالةوإلطوتظص!

-تطر.لا"ناءاتطفاارهـنملىفيهىكاد،أ-لا.مملف،ثءماوننيام

..3ربابااا-نا"في.قاثاقااعفاحا"ذاإلى

U

)م-..-اببح(



اليه5ضهاي!ويمنأ،ضىا)55تكلبلسابلقهـ-ء2يرةمركل4أياثوروت

كانوالذى4ء،ثير:وكانا!!اطه"بالىفيقذإث،ط""قه-روإلا

إءرةا)5ا-قاءذهخافى1104فحيمدءهن3وا،!..-لم!يثهإ-نواتبهبر.

اةثلر،اصهاعاتءبزجمص-ماأشصقوكان،دة5!امالإلىاءأعاح!وبئ!ا

ت،تي!اوكان.ةائمونهـيرص!مفىاظساجمايهتها!اث05،فأ-5افى

.ةليةولاويمتبا-بيرا)!مد511.لءوذ

كلااناساج!ف-جمت-اهراا)ثةأءليالىة!4ثأن4فيقيكالى

إمهمالى.واثثيإء!؟تونووذرت-5اةدلم"و

تصطربوعاداءفكافههـ؟امهـطلافىأةااادورهـنسصةطماوءةد

،تومكلة"ثإةوزاالذيئكاتاصا،ء?).وات"أتر!عيةاطباةق

.رافاباثصهادمأندونثة!ةب!اأنولطأوأهواءطاءاأأ)ناس!نوو-د

ا.-دنءارءنةأءتز.الوتوحوذإصاا!هـا!"وااهـ-اماةا-"ثطب!فىكان

ا-؟ة"و.ب)5الأ-اذ.5ج!وأقهت11دبمماثضراقوامنةاةوا)ةاس

.صةولإ):دةصةإ!يىالأهورثأ-ذأنءا-دالىت!ارا

الىاولات-نةح1..الوا--4ا"-.لجةاط..ص،وراءءنوشرق

.م2ةةعارقا)ناسهعل!تماء:"ط"اهضثيراةراء"قا&إفة

سو"قاءة"ءرديمأ.!ادلتوطةاحوع؟رءردا-مذكق!نوكا

..-وا.يبه!رىعان؟م2صىيبررلاأ"لأي!رهوة"فالواحلأنهمواالف!اس

تءريهاتذن4زملا:،.نوجدأنء:اءبقوتاءت.اةاسإوثةذ

يحاربوو-ثمصو)حلأة".وا)!"تدنفإ)5اترا.وءنبأ-دبرةثق

...عنكرات"ليدافع
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ط!وحا،،-بقتهمأ.س.نةانادثا!يذ!رمةاعبهخلالاقكان

دات13اثاأولكانة،كل%مجايم15اه1أحرز-تىوادكا،لما)5.-لاح!كاخ

..ا)!مارتقعلىد)"اكىالىجلذ)كأءوماجمرلبأنه،كلاةعاراكل

،اه"إإ!او!ا!عااباتهكاأت،أ-5"الدىتا!أنه.الأوقا!ارثقاإ

،ةر5ةاااقاكذوتهـ،ارقاذا5،يئثد"ةا،كااةوته"وااة-حااتإ"ا!

ي!رقو،اثدالأتعلىث+إشاا!-توايهرأ،يزورمء-ا-ينكو.يذمازال

ابإثوا"اورر-اهـأتجم!ردوت--55و-اكدهذ.ءنث-لم،ةيةالمدوارعث

.والجيران

أكاةوأالاء.بلىأتوكا،ر-ا)155لاوة5ليالمال4بؤة!هةونهكاأوا

افىشق!إ)ةاورو-م"ثطلى(نءوررماكان؟ار،ح!ةتاة-صولىوطراءف

أدء!ب!اور،بىاةوااظادم،ا)ضهيوفكلايدخلثمأ-ودأءهدأJA.ة!تى

-رت؟"كلدتل،-دد"أإلىصلأيرا)،ورسلت!هقى40وءراثربأ.،

اديدةدأهشت،أ؟ائهـاعلىاط-زفينالىءسن4أ"ازأده!ء!وز

..أة-"ءن!ا3ثفئم4ث1311الىتمةاورjوءصى،ترهتتوأ

أ-دبءلا"،الأءلإوابأأهاء،ك!وؤ،اةاهرةان044-دااا)دا

اطادالمةالإ"3:اإلىودعاة،ار-ءلنعام.نءةه"،الأدبب4إاىاإ

6عونهنالأومةمهةرثالاثصاو!-رثهاا)ةاهرةقيماكلاى41(ن:دمال

الأ.-لى.لقبرقيتهرةلأةاءو

.ءف.تهبمث05رأو،3!هذبه-4زةت.بطوأر،بقكهد4ر!كلدق15و
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ءهت!ة-ورة.أة-"قبراهيمإ-ورةتفىطث،ادمو-لا!قرا؟كل

..ياةوضال-ب!هـاحمنهـ)واتتاةا)!اراقار،L-بكار،ار.ن15ية-دلم

بكلاولو،و5اهـاير،ا)ةثوعسورمنيفهيئر-ورة!براهبما5ص!ن

ادر-ة-اأةص،يرمأولأدرص"اإلىإفىدةi:1ا!ىو5اة".ب!اثا-قأن

...هـ!!ازكاثفءدر!ةةاثوطاأولؤ!اءهلمالق

"واربوة،ضواطىء،اثو-فىواوا!يروطقيالابراءه"هـفيوة؟

اطلوة.إلأشصواقاةةسات!لأوا-دراذسح،الحروبءةدوجا-ات

..لبlاهـ

ةإذا،ياتا،كرو-ةتدد(اطدثتيكللووباةراإهداةناط،اوزوق

نا-ا-5و-تاااة،!عا..طلإاإراعبافا-ا-وت،كانال!باحأ-!ح

إيئ9ا:توما"اتوتحثم،ا!اثب.ناعباراخ!-صكهتبرى"ةاك

.?1ادو.لماثاظ.وطقو-ررنبه!جوا Iءلاا؟ابا"تسثلا-كأر)قال!أ"هو)ور،

فى.ومرق-ثد.مد15ر41نيما.اةإذا،تلا)!اوبرالمهص!ناء"أنما

...ورحلةةر-ةوكانت،الابرا?ةإلىاقىلت

"ةاثتا-!إلى4رأهمور،عهيراا11-%دلىإ-احهةاتبه!"ابماور

الماكة.إلىأ-هـل،إهد.،و.نا)-اعور4أااأثأ.أالدىالمممه!ررتأ،ليةاليا

..هف4!ه41!المالءن:":ا-"ة)ةأتذبمافلى

الوجه"الأبهفىا)ثميخذ!يبهاىلاخردةا-ورة،ازاوتةلىوهناك

..برلا-دتةا،ادهصءلاةإمدثة-دث،ام:با

بتحأواتان4رقص!ألزاوث!لىأو..بمرأ:يخالجعةافيطبأو



اتيرا&مههـاالىتبهاءاور،زرزوراثهخاكااع!تاةراءة*إلى

انارةاالىد-5أو،اطةةهاتاةهلم!إهش111511?ن2قىالىاطك"أدارة

اخاذايةاهـ،أا-هضاففقد،اذكرات18ءن-ا-اة،دتل؟اور..!فأذلى

لامأتتموو،ة.ل.وءور.ايىد!روف!معوذ،بلادلمالىاةدءو14عند

ا-لاةا-ثت!ممهات-رجاة-رال5اثة!ناو.؟اور،اةألااءتأ-لءن

.اةوما.نخير

ؤلاءثورقابهـا5ثإدورير-!ديروطقضىءوكل

كلالا-راإاءوو،طارا)ةةوه"فىاةوةبرافيايزىلإاإط)ةهااا-ةلرلذثنا

،الاهـ:داث"إدرس"اقأقا،:ا!مالإءايزأ!بوكهف،ايدأ"ربات

بناداءدلاءؤ5بةاءأوكان..إدأؤواإلإءداممء3ا)مثراتملىو-*وا

وما511ذأثتنث!دثونادرس"اقلهزءلاء

يظيمادءهإلىمه-:وا،ثلاطواا-!نأباءخ!ميمرتب!نفاهواةاو

.س55أ-لءن،أ؟ناقعاءاءثس!ه-ة-!"ءني!ررثها!!وض
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ورةبأيااكjزهدماءند.،مرتالقظ!اءهةةإ"تجركاةت

ولم.اطياةبقاثاغاأوء-سظ4إمابهيةبهنلم.يهةح!فأنفى

،ؤ؟اأوةلأنيهررن!اtأهسفاثماتوإ:3اأوالمذاتاميادينإلىثشل

.اب!وفاإلىب!مذةودةه:مميئاتا.زحلأ:ير)-ورثكا

.ا)ةةصكلاءوفواار-ولةإلى-رت.اإماءتهب"كانوا-؟ة"

،اال!وءارحبوم،اثاهرةافا."شأنقاضس.ارالحياةإلى101ءةماكان

قد-ب،وأطاطة،ءوءلمه،و-أتذ،-،أةلا"6أتكاف)1ء0،لىا)-؟نو

تيقةيرياهاا)كأاطهاةلا-ور؟بل6يرءرتأس؟-اةأاز.ناب!ااءةد

.ناقىةمماررة

اثوفلالو-دةإلىرد.اةىاهوغاتتهإلىالو-ولمنيأ-4لهل

يفرأوطب،ط،ق.ادطةءذهبفيذهبا-وؤثةاةىف.سو،ؤيها

ا--واةىظةبقيو.هنجارى11خ-ا،تيةتماو،الىأءزءالأحياع:اب

والا؟ةين.س210يوس-ومو،لاطوافهد.وو.!جدولي!لى

!ة111ئا."وةريهاأوكايئاذ11041ظرةث."ماهءفتهارءوبد؟اذاو

ءلا..ارحافثاركأوالا!ةالير!راو.!دايااي!.ليرمد!،ةفببمرو

ته-رع!قو،بهـتاواتررزءلاء"نهاراعبقبد!وءتاإتوروما

..قثادوانةرزا
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اباةطاهعول111وات:3ءن-!هم!رةىءاهدحبنا-اوءت!

ممة"9،،يةاوء13و?ى،ا-ساعال4ءوأأفه"فاوا!طرءت،البراقة

.ءةه"ةنبر!وiاا15ر015.نأء-زتهـدوةيما؟ن

و!ن،تهأءسءهطفاو،شأبر،أ"ءر.؟ت!اوتاة-وفاكان

.اي!مإوا--5عاطلولذهب4و.الو-ودو-دةدعاةن4طاءةة"يرف

نء5-زتاكأا4ةأة-4ع.:اط"04وإتةا!ألاونبمذاءهـاعا"أرةكان

..ةث"والاأدفاعة15اط؟وءبإ!اقا

،.شدثدأتإةاو-إة"ته!ءاتبراها-ولاذ!ابار!لاةقىا!بمأةو

تاصها-5؟ن.اثتأءاأيام.ن،!ةونومةأء-5فاذإثكان

.Jا!،واا!وى3إاءساعاءنأنرنفايرء"خا

-لا!أظر-"بت!ااةةروافا.الاتوااءةدل!ةةا(410ةة-"ةةتكان!ا؟-أ

هلا1ن!اأيدرى-؟ن!.اطةلإ!ذإلىوءةمحا.بر-مماوثدءاكاير04ن

.اربةاب.وءدأوءيركلتةبلا)كأ"31"االى511"باثن4.نها-5نى

إ"لاأنا-ا-ةاو!ثل.اهدر؟وأ-سقألئهكاولىن!ا:ا"وأهل

ةىءالوا!اراأتواهترتاوا-دةرة4نجابا-د.يرضةدا،1!اذىكانا

..لىالوذا5-اط!االق

اءامالأوولاتواته!ؤىران.ةينسسءثء)"اتاطءهمة-ورءتؤو

.وحةان-بفياخ!ه"وء!ىاطرفاإ)بص!اءبةارو-دد

لأ2



ليةءى.ش،الىوطد،الىا:دافيخوجدتاقد؟إةة-4ص!ا-.ةام!ل

-ارىواله)توفاو"اةاقب-ابمءام-لاة،اتثأء"هاوأو3"راوو"!ه

.اةرآداتة-كل9

ملبهفااثهخاقذة!الأئ6"الىهال!لى!"بلمكأتواءت!توء!!

..ة"ا-ثنءةتد-د4-ةصت!ة.ث

كر.،تهل.ن!س!انءايموكر.اةاصا،ن-ا!.ةاحمفوا

أسواتهلواءجة؟ضااناكأيماار-وراة؟ت3تالإتهوأ-رق؟"صافب"

.كر.ةح!اور

.ادإلىن!"وا.الاص:ادفىواطالاطبءنتأءسوا

..!واةاء!المع-شوء-،ياوةاره!أذاكرإثلاثظحو.ةى

تذعرهو،أوتده،راو،3ا-دتم101104و،ءا-وأياء"ىثطوتذأو

.اطءاة?اعءنافهأ-لءا"يهزف

ت!اوتوأن.اطصازأرضامااءبتكلاناةر-ةالاا-5!هتماطنوءس

.،يدهو؟رأا)ةيءةامق!مفواطرامإلبإت

إلفةاقور.و.،أهلىقا.sافأصامنرة""نع.نإ"وتاق

وبيمانهم،بينهكافىا.34ةاناسام15أو،نوءزف،واطودوقارفىا

."ظةدب!ملتقىولأو

Jء!ىLOا:وطااتراىإ-بئ.



بياضه،المليااظهرإعا.رةجديدة!راةإلىت!المعنة-،كانت

-مات!مدوه،وابناتا،الأة!ااب"أولئك-ورةلىبرافى،إك!ا،ة

ا)'Iافىا!اثونط ..إشالحروالأملاةليل

وءدها،،مه4اوءهامالىاوذس.كا،مافيه"نةن5سا-ءناويةفى

..م15الأومن

.اطدت!إ،ثرواأحراايهإا)تاسأةرب-ش..بهثتق،مدلمأ.قلم

.اماهاهاءنث-ومكاءة"برم5ةاأ-يا11-صمءنتهزفكان

أةجراص!لىأثطول.ةا)!وةابأقاتلماء:للثءأنوطول

ةا:-ا-ةتلااقااةفىاداالى-ىتاث،ايىاة"أنةير.الهخماءءبوتو

جدبد.من%رةنهأن
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ءهيأ-قاتصهةوءثسكماط،ب!ا.راكاا."ث،ةير؟بةتكلرن!اأ

امه؟رأ)ب!اة،4ءهروتئعطهاوتلاقأ،لة!ارواءيئارازوااةلا-فيا

اوزراءات!ا،وادرة1،طن،الةهحءا-ثل،اف!رواوالوإء،واظرراع

..،اةجارواهيئارا)زإينل4اةماايررىفيم،و.بيهائ"

هن،ةشات،ا-اءاالىاباكرااحا!5اءةفىل5511أي!اي!هدطوإلاأ،م

..سوأت-طليووقيهودءالهلهاوأثد،ةف"511.لةيهـاصفطاماما

.زةأجاةلموءا::اا14أ،اطىءامثصووا-ل!ااهوواملا-ة-15وا"اتلىا!مرى

..4افارةفيوالأطداء.اةرا-ءروااح..ا)ث.سفى-؟ةس،عل

ا.إهمدأبقفوأن،،ظإققيةظانافرةاهذ.تلال!ما-ركان

أب-جان4اخا)ها-بدو-ث،اظاداتاحم-بواالاةراءو-اءلءن

.را-ةاواادءبار

ي!-نيريئ.أضيقا-ادرهـنأء-درتإقهكان

..ةتهأماكليحاةظ،إ)!يمتئر.نليا.ةاكاندءضهو

،-ةومىالة-ةارمذانج،ب!مت،تةىكان،خراءفا!رلهمرجالكبار

07



اماخا!-.تب:دواطإبواادرضاعءسناك5،الأطهـاعذوىمنوأن!م

)-؟هير،افس511أثأألذىالاة؟هاار-لءرفةاك5،ةبىتJاتعثوءة9

ل-وا،كان!ا)-با-"راتونا4،أ"!ء"كلنراها!اتر4ااؤاات-وكيف*و

،ىس151داتلاةماو--مواةثو،اح-اةالى!.4عاء:سوخ!ثد6؟ا3رفياو

وء"أنأ--ن14ةدوه،4وهة؟انأإتلةطو-ةواتركة1Alطربوتد

ص)برا.م.غازوءطى،ثدااةوا!اراء!مصةفء،لازاكاةلمع!أ-ب-!لاء،

نويما،ل111أنوهـ.دالاةة-ادت15ق!اافى-كا،اأة-اأكان.ين4اكأ

ا!ىا)مهلءنئهأة!اأرادوا14ءةدونا-؟ا-5ا-!و".kءء:هـ""ذا

14ءءثس04يضهلىعاك! t.

أساررإقرlall،ةاك5أةرت"واا)دية"إينهل"-يثا؟لدةانت،

فى،اةتاءاإلى%رج511.لصاةضاذاةإ،براءهةلااقىء"إلى.حماتد5111

نيران4،اةاء%.اىت"انءاولا(ط")ة-ءارةهق.حامار-قااذإث

ةا!رهبايضث)اننا،كاررuاآلحالوا.كلأتضإب،وا)8-صت15!ي،لة

نءفى-لود..-؟نو!.أ--نءدإلى!ةطإ"ان5ةة-،مل-وبا)5

ة"--ان4الىغمإرة54ا،"واة-؟رىةاخ4:ث."شيمان،ء4أوم.هاب

!ا)و+ودوم10ةة-4بهدث-5..الىتفق1Aأاة!

شاا511دءة،قةهـوءرات-ءشصتخو،ة-لووات-لميةاةرافاو

ومطارءاتالادبأ!ادث3،أتا.كاوءندا-ياءةاثا-اد؟انت

.اث+ر1/1
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الاةطاعرأى،ةة-"أعاققك!انتقراءاةا"حاأ-اوا-كن

..إ"إذءبوو-مدمعر-مملوثهيئا؟-ةأجر"ؤلاءإ!رارع

-،ءل!،أ-يرر،.ءةرر،نث+ه!ا؟،ا-ءدJاuإاشصا110الة.أكان

و"يهرإوكد"لألمواهسة4فىو،ا"ةاتا!-ء"ضتير.،روة،ودثون

كلن4دمونaثالذثنا!ثوفاؤلاء4واةرةإ*؟تتةدمrدءوطهام

،بوحاذايرلصةاماط"ناتاث،عوند155ومياءداام03لرلهيكلثم،نم!

،اةاترةا4ههلأطاب!ذ.،ل.هاط-د--بادءوأأو،أةاكا!ةاروض

.هأ،رثةةتو-"اتهرقيوةاءاشىااانأيايمد4وأ

أقيأ-لإإ-لمء!ولا،اشصاالإاخءصاءنتقاءىفإصاكان

عل،أجةقدرأر!ير-لأنإدلاثم،أةاساكلن4ا-ل،طىالا-بثاهن

ء-فىب،م.خ!كل-%و،للااة41ةشهوءممال-ظاإ-كمي!اشامأط511برأ،-مر

م3ومهكتاو"ةاولىي!رةالأطإتهة،روبلاةقوءر1اه1قواثساق

ثةاقئو،ةبرةهلآث"!رروفر40وفىعلىءا!وافىأماةهوإور(لاتاةر-ا)

فيالبرصأو2ترى-"عاءساثةدتهإذا،صؤاف"ءدلمالى،ا-،م

..ثقاداراء"تف.ن!اد

إ.أد5أن..الةإسإلىء4ور6ثوهراميإطا-"ءاقرنيتاشاالباكان

..ا.:ونا!.ةهـتلى4لاب-ةوا.ولأةاكلدت

م3بالارضهاق،واطهاةاتاسباتبرةا"ثصاا-ةواتاةا-ا-5وزادت

تأ؟،511،ئة.هذءنبثةرأ"أسي!دط-كأ،أ-تارالات4010و"،لاةوا

5"وىر kiltأة؟لاءة:!ا-لاملأالاءهـن،لأماجدا5ة4وعطفةا-حاوارة"-..

7!



وأة،رؤ!من)غرأق6331طم،الوات-ورصهاببدواكأأياهـاد

أميراكمر،قىضووأةو،يروطدتفافكلولداتىاءراظابراهيماظةط

..الىءالهءثهصدورم،إولوأءلافى-دور

)ةد،اثرر-لأبا+هما"ءر.ءرء:او،إ."-اوبم،لا"-ادولالىااءتر

إلد..ه"نلأتا!اصودوyLkpق-اهظعنثكلتبأفىةدلافهأإأ-س

!و،إتاهااذىاو3515ر51ةدس31اارر.وا،ابا؟الةةاطرا"ت

اثهيااثاهرابينوإ"نهر،طأمذااةذء"فى!اهظواد،انيلاءظف

..اة-كا!"ا%سL-،ن01اه1ءذب،18ءاايةراح!عانالذ!4

511د'!،وب!. L3برتإبا9191.ورةقكاتشااكأالاد

"ارطةثةةاهيم4كلأة-"-ةماوىأنإفىفلادائ!ا2وثإها!صا*تدءت

ا-درتوءةدما،الأةإبض!اااماهرالأدب3-ان00،بهد+نرزلمالئهذ.

ءهدا)-لمرمئه!اصذكرت3591أتوثوقاصا!لى15ءوردأذارال!يدةجر

.اب-5فيقو-ووءىدهراثدوفايمظءزمم!ورإفاثس،1

،ءهارفةفىدا155-دأ،اتءفىذ."اءا"رولء!هـعيكلأنوليكلاهوثم

إص!اخاروا3لمولوتثاوألىا-5واةةدس4اووالادبافاكا?ن:سكل012

..!وا؟ةراهاثءروااتوفوااوس.قوااة!تواوءدم9لةورنة.و

لث.راطب،داثموهوواطكماممماتواوالهشالثمرءمع"وئم

5ونم،ة"4دء8يقراتلدونبنوااةننوابالممرى-فى،اط!كة!و!ئهمر

.-تمء-ولذاكقولاإ!وروثوونرويدهوجوءثرأ

VA



،نوا،ا-:قةااقهاضاهذ..نيؤجأنيرجو،نا،ىالوةتوق

ثdذاجةونااءورثشك.يمف.4أء؟كليةلمةونو،ءة"بهيخرون

.لالماوءاط1151ذوهلجا.لأا

،""اةةااتاءبا.نأمل!-إلىالأر،مة-15دإشأنيرتد؟ن

أءل4نطوتلالهلاإ-3ر.ورهث-3اراحد1)ايم،عمةواتم3إلأر!ثى!

..الورقكلءنهاك!ثا

ا)ةتتيةءنإدلا،ة"ةراهبأ-اإإلاماىإةلا4.ا!ازهـ-ركان

اةاءةواذا5ب5ذثذا11،-بطهواءار51!"رقئا!الىاةاءتان4ءهـثى

_hi،بهبةعااندون iو--تتعااصو-إبه--+دإلى-5يربعيةب

،ءكالكلق-ين،لةلااتقوا،اةرىاأطراتإلىذءبتس511و.ن

عا:هاتاجاسة-رأ-لءنبهذلوهعاوالج!ود،و+ةهوهكاالىا-ثلوراء

..لأرضا

ق-ن5!مدارا!هحاةةاطلمق*دءن-ءلاى41و5"ذالهل

05الىثتق-!-ظاءهبنالأة!اا!فا4وأهرا،ىا)فةيراهاهلالأ!يرواسالفلاح

لأ9
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.ود.إهدؤتكا،9191:ورة!زب.حووه؟باشصلماعا4ءةذ

لميماهيمراوررا-.صمنثداتبو.ذ5،رةو-اا.ءذسيم!3عاوبردقاصكل،ين4!،

؟4"يركانالذ!الةطار0--"قئأل!وما،ألىاكةنيم4أدرسهاوهذ.

اأهيى،إتءركلو.8با؟،.ماهوو-،.بموا5ماءةد،هبهما?ليوز"بوب"

..اةطأرا4دتة4ل!ز..يهاتواوا

-مد،"به!مر،؟"ارعاةتخ-ارقلاءكاتك!هليروطودثوءماذومة

والناس،سالأت!فدهباةاةا4اال!طارورأى،و3تاطةل13وتوهو

ثومكانبمار،ثذءر.بزالماثوماان!بمد-5مات!،-ولهتزد-م

كبيىاالة14،ساظاثثحد،داأمصو!إلاإ!اا!-ف1،.ءنديم5ااةا،ظية

..اة!ماءدواادكاداتةث"توأ)115-!بدية"برورا-ئجاكى

4AAوءتالاتاله!ف،4،لوصا"تذعر.-ولىةىء!تءدوئم

،والأ-رارالوفدإينا!لاف-ور،ءزهاةادراوءهد،د،بوءوةثق

،اءا!افرت!مثا،د5اه1،يةةيرءثىكل،اتأااأبراوحلأوماتطاتةير

..ا!وارذلكإلىالدوارIi.ن4ثفةلاطا.

اما3وةتر؟ا،اف!روابالأدب"ذاكلعنثفولودءنه

..إ.8بدءثخولاكان4ا-حةوقىيةأوءاءلالانتخاب-ندوق
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ت!داءصولاهـة"ةءتمهطبىادرالإ-لالىإةارتخأ!،هـ"تولىو5ثم

اشك،واوا)+ربإيئا!اواةا!اثااواطروبا-*-ة"واالةاطهثين"ن

ء؟هةبةءنؤا،ةهرااةافىر-!داشاا-؟:ءاتائماإةوناثةو4كاناهلهو

وأفيةدرا-ةدرء13و5إذافى،،ااج!اائماةو11ذ.5طالبا311اأر-لإلا

إلىات:تةإذا!ذلكإ--!اخعةدنا..013كضباءكسئمموابهدو

يدةرءهارتدازةذ-راءات-اضه:قا!ماءماالا!ا؟وذاكفى-ءتا

اقاءو،41!ةورا)دبمةدوةقوا-!ماطتتادولىابئومةدمةو-د!

ا.واهيم،-الى.نة3ءوصو؟دات،الأولى"هد:"ث-5ةاهرىبإتق

..ةهـرااةوا"ةا!!االىاثد:د"إهء!انكاتيمادة

لء!درفا)!ن،بر.)1)ذى،هرود"ءخ!ازقد-جزا!اهـرةاأمما

وط:سءن-ألىأذارالإدة-ر-ا!بإلىتبوأيم،ارتتفىإيةاد

طبمفىفءر،4و!!ا"يةا4-أتأصه.4.ة!ما،بض!اأعمةإذا،)!كأهةةالز-"ص

.ق-ثلىايةرزاورؤ!لىل!عباص!ط-ئل-ماوا،ا-كقبا

سبهـابلةا.انبم،قاد511اعتاذالدينمخرخاثإاتقاتالىوق

لثلىن!لىو،ما+"wظو!بطهو"وأ!حمات!ا:اأ-بهثي15و-ةثا؟

.ياتكر5اه1-ب-احظ

..أقاءرةاواةادىوا..والأتلاق،نذاروالا،أمهيوطصعففىو

ولو،واا)صرقكوكبالبلاخفىقيبأنلاهـ:حأ-!،عثيراكتب

.511IIبة-فءهجباكانأ،أفير Iوا)-اوى،بره،اطفى؟تبهاكى

4أثستءةررها،بالهةر-ةكايتو)ذ)ك..د"درمنا)،1وز؟ع!
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.تفمى،-ولات5الاو!صة-!اقطهودأ-فالوادى-ربدة

--ين.داةا!ءترر13تاةأند"وئإناتإ)ةلا

ر،ح!الاة"يقهىءرطلىوءاضذات"صعثةقيمةبأنلىتهجائم

ى4ءوهجضاهئل4حم!ود4فةايرو،انءررد!رءدة"ث-ررهايرءرأسيرءحم!ن

!ت!و14يؤ"!!د.!اعتةقط--درا!ارة5ا)ةاثدة-روق،يرزهسذ"9

مهليرصهناعه!كان،بها"ه-5)ح-اءرواأر-وم!-كا-ا!نومصازوءد

حبهسانأرأىو،ةحداومهدةلاتقا"سءثإ"ءلاكاد؟!"طدبالاتاقاالا

..كبرىءدء"لىإ)ة-5"كاثاناةاةوننر"لىلارسةاطهل4يردان

لابمأ!هبىارنذاا،برهندههات4رابامدى4ا--اةاثقطروءن

.از.ءشاء!در

اتإهداا)ةوءراصا1و"عاةا10-ولاكا،رويد،يرازةلأولا-،ا!ة!نوا

4ذاإذءا)ةخهـامم،احا!5ا-وتكلةقة"ثسأفىلهاءيحواةد،اةة-يةإ

لالأةكلصهة!اتءثس!ءةردأن-اءبهاءنإبثداأنورأةرابهإ!و

باطبةمهط"هـر4اس:طلاءث،-ولات"فىة"لمحانتعااأسهوعيمل

بربقوسبرلى-ودأغهيرم!اLق!كاه"توب،أ!سا)-،ء"ا-لت!ت

ن.ت-إ18قإ:اهراةةتدفم،صاةةا11قثسا!ا-مةاةاا4أ)ةضه

.طهوراورا-سو01

زاداهالاةلامعصابأف!!أءما-ةازازهارإه:!وا)،ءطرس41نإذا

المة-كاثفاطرأهذأكأرفىفنةدع،ارحبااثابهاأروا-نا،.لات

Ar



5افدءثم6"ةااصهدءنا--رنإذاةالنةافىبثهورئعفيالىءوسطءرى

..ه،-!ر+ضمق

أنالي"5:وايمن،الىدإلى4:ط،ءاورإضأنارأاكلسبه!ب"ان!ا

...احلأرا.ة1ءنولاشاأوأة.ذلان5نة-،يه!ممةيةفظ

؟هنةاكل،ةءس4فاتير!وهكا،ا-يار.ا"مبشمنا!

فها؟بال،ر!لان15!ر،ةدءم!ةاصر.،براءهيئالافاىقيرمركب

نوفارفيو،قدطلارواار!!بلماء0كلويد،مةتةونوم،مم5اكتا

..هالأءىمههةءةبو-ة)رو.و،--س.فاا-هارةاراكبىإلى

ي!*ءونوالضاءالىبالهـن،اطوا!!وا،وارءارونالط:ارن!ه

حلةاتاةوفىو!ؤ،اة،يظ،اى4لإ)هياه.ون،"زةرديئويطوةون،ا)ترث،

كلهأ،وحرأي!ز،ياش!أ51ءةينةةةهء-ااةاهـاأ،-بئس%ءمصوءمو،تمهأو

اكله.رعا.اطجوء!4أ"إ،+سوأىروء"
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كل-اةقءدبنه،إلىمر؟إلىرية،وءنديروطق،الى!ق

ا)-ابة-ن/بئاط.إثهرأى،كامهضةءثسةء-"اءتدتسف؟)5

"ل!ار1،اة*-ونا،كراءالة،.?:i,ءتصورقرآها.أث،:يئوا"صرة

.تالوهةةسقويمرلمإ-ذأ-ت!مالريفأهل

و-طابربدقاوء"تص،?دانو-طفىةى41811-ط؟ة-،رة

"ةث-ولث"5أإأر،ر-ام551برا،اردو5ةإ-ورانما-5ر،نتار!وط،-4ا-اا

،لأدباوح!راةايماه-لمةأن.ا..لقاكش.ثو.نامترء-هـاتأقانرة11

افهإبأإه:؟ا)م.ه،iإماماب4،الثخالرادطلاةة"ائرءن311فدسارةمتوبرع

اظلةاءمواطالاقطاعلربؤيهـزا؟ه."يوما-!دارفيطبالىا-خ

تهخاءسصد!الو-و.إءضكلاأشهداا-يخرهأ3-ةا)طالما،أءخهـمويإدد

ا--تابرا-لوةب9إوأثقرذلكيئةاوصها-5،اوروتةاة"؟15فىوا

،ثسةoا-ابهةاصهنق،ةيهاة،ةبلاس!همةيدعءا!كأالإةاه-؟

سوت،اقعانار-01أ"وت!ين،س،راكلاءنةطاعةلااءة؟4تتهاءش

الىا-ةرا-اولور؟ا"تو-ثلمالدرسواصهل،واحةةقيارفىاك.

-ول%م،طرء-،ثقأنتطيعأنهمنواثةا،ءالفىون،أوربا

ةبماباشبماا-صب!ةاقلإه.لاةاهرةاالىهـ-أةرانهوإب"رأءل،الى

.اب!-سا.ارةوا..بلالحو
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،إلموماككل-لبكلوةما،5،)!إ-ب-*لاساءامدارسقبدرسوبدأ

فهءدب!إعاوير،ءلداتمالافشصهلاةورنقببراههاتا-دةبالمردثثىل

ط15سبمةي!-اا-اء"اوق،ا-ارفاوسبة12اوا)تتارةودرا-اتفس5ا1

L'ء!ماUlابوار،ةك511ا-ةماثياقتةدأوهويرى Iإدهول-تةاوا-"ا"الى

ا)ةولتوهلةألرأ-45ةا)؟وا+نتؤهاوو!صاوا؟!الاطيرابد-ما..اصهفيرةا

..،-4إزعاوالأصهواتر15اوراو؟ةيرا-ة"اتول.دىملىوادرةاةءحوا

،ت:س15ودد-بملواكأا!ه،ر511ا-5"لراةةاثوا"ذ.ق،5:اككشا

،قوهـومه.!-!ت،ثة"رأصواتصهعو+-لوة!ور!نه-"دو،تس

طهتث"ه:سءنحاأواةا؟بهاطاو..ماطااصأبرأو،ولةط151*دهرو

،ةاءار-ت5رورء"خث!لتب،ينليما!ك151س5-و،.اير،-هـخما"عةا-

.هبنةلوهىامااولاا-!ارةأ-واتن!ا4ب-5حانإءداصدرقاةموةوا

إلىأء"د"بهلأ!ان5د."يرك.هـارز؟قثا،ويمةبرأبةهوو

4ويدع:ىءكلءلىا"بئاير،1"!ةوتأةي!البرةوادا-5"دوا-ات

ةإذاالا-بىتأكلالفىر3وتا؟ةي!إتأرفيد.فىةة!رى،ءلعو

،ا)ثل.ناأو5ءلح:بأو،أثةرأن4ءاثكان11-اءقلهءشإلىعاد

..إلا)طوا)مارةقذإثق5-+ماأو

نءبارةةبه.ور،رىةا-او!ا-؟برا؟*ط،نإتار!ة"نرءاو-ان!ها

.را1،!ا1-هلءقو،!"ابرلاا

وماهـن،اةطاراأو111ءتركلأ-!وب-5ماالةةصثقب!وباةراوذ

،!تواله،كافها240هلي1إمددبهبينوهوإلااةاهرةاقإد-دافؤ4
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يدةء،-دي!مللآفه،ةاه"لاي!قق"!ر-فباخ-وت،،عذ!والهلات

إلمىاك-لار"ءبءت4"اثثطإق،حلأراةاقاءذههتعثأنيحاولوهع

.اءربواقراكسوا"دةالىوحئيفي"يزإوج.."المدفى

ث-5،وإل11lالعارإققوبذءب،ت--واكر511ا-5احاق

،ةناطإ-13ءلأتزال4االىشاتإوءر"أررعأوراقتءهريزالءااندىا

،ةةونت-!اةارا-داءو-ولاءاظةريبر،حماث!5ةاك5هـبذاهـوءا-ااقو

اايا.إورواءةد-إ-ات،ا-اءراوصهمراتالذءر-اقث-5أو

إثوتقرات3س4!انروفى..،ا)!تكاتةهالىوب.اكرثوىبة؟ا

ان-رأ-ولاطةولفةاك5=إ-ات،أووة-كاه"!دثتة؟ا،ء"اة"

صةا)ةفى:يرفيءا!واخبثذهوتا-او،!ةوتلاهـلأو،رودثرجا:و1،-04وا

اجديضةون،ثقاهاراءلىة505ي!ءى،اصوراذه5إينوي!اوضمورءهة

نو3رإذو:لاهخ!م..04ة-كاأوحميمطادذاةكاهن3ررتذأو،خاةورد

..اب!اإإهونث:ماكاواةاهـوبا5

،رواة-اإ"فتص،بمهل4دولوإلطوتقطر:ممبر!ااثةاةراوفى

الاخرىةةاتاوءلى،ةااهااوا-ساشص!ارأو،ا)هزاء.-طه"إلىةةىو

..بضلأاأ"إلو،هخاثايخسةودهت"اءهبرللا

555

واكالأ14ءالاهين5د"م511،ب؟دولاتءة!"لاثوا?نأ!:لاث

ت؟ون!إنأةا؟دتداةورا"5ءكل:وراكيم.ةال؟ال!ةةساكلاقق
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مةاث-ااهوتلاقايةلمهتابفابمءن5-ل،الأهلىاةلا5و،ءهالممه

..ا!لااطءلةفوا-فلاءيئ،الأدإية

ث.8،دتووطتةاطرل5اعر511ا!؟ااقراءاتفيراتةراههماء

...نهوءبراأ"وإ-زالوطىالمنة-راءاتيتكا

وبههـش،إةص!رالةاط:ا.إته!ط"رأدتدبر-دثررةاهاتتما!اأ

وهـ.كل،-سين4وطوء!4و-لاء"لاه-ادثيرةإتبمتا،بمتواهاة!

.ةيرةرع-ود

..الىدالىاطاهـحاالحاةماوا،الادبار-والاواطب

ن.نه"عار-درثوةرجم!دةموهادءةبءنأل!يمنكلثو

ا)بيماتفىيزوركةدن!اإو،.تكلقىتث،ع!ايمبقلا،ا-؟ةبااستارة

دمهثهث؟!ثثهو،ي!اةةةخاث-كء؟ةإلى-"د-وءاأولنبوب

بء4اتئذأددونذإثلت+،اظبزات%ن005اطاخالفأر

.رفلاو2ؤ4،بدالادبا!شجقدبالإد5ذا،إث-داقت،-نعلى

لا!ديقء،هـ"لىثهاولا،ث"-؟رة-ولاتمنةة-"!يردهـاالا

.يمةبا)ةيرالوجودفاماكلة"أ-15والادلىلإ.ءذابه

ث-ةوسولاا،اخفرعة-اإلمثوءا."م!ضدث؟لامو5-15كانهاعو41

ته-ورهة5،فىالمماستىقةبهر.ةةوصو،اظيالم!إ-تمو،القم

1ر؟يفالىصنوات!ق ? I،طثستلقد005(بدىا!ر)،و-+ءد؟ة



هو!ت-ذ.كاباعراالأدب.نيةءذأحدان!م!ةتص"ا.بنإ"كثيرأد

يخاالعنفة-ردالصلاةالىةامبدكهاتهوجد4-رأتأوتهط:سإذانتةأ

بالأدتهذاتهمدأن!ةك،وتاءء.يئأورقةد.جوراحانماوطد

تبمد.أنحفةطلامحنكاو،الأهلو-بوالمت-بواطا.الا11ءن

!صامحمابةاقبمهنوقيبانآ-ألى،إ!ا..4ةتانة*الأدبءن

،لفض!أصتب:فيةولمةالةأوتلإة3:ا.نإوم4يؤلولا

أءامتذتللااهوثفىاابى!ذا5أنيرتةت!بء)"قتزور.وقد

بهوشص:ا-"ووردء"ءنعهسآ-كارالأة"ي!اتءهس)!االورقعداسا

"بابكلقوجمد:ب!المواتيطرقامحضابةافىة-فىب4وءو،ةفىحيا

ناإلىذا5وبرجم،إ?د-ررإلىأهاتالو-دافىإةاحةاايكلثرروهو

دفمةءققهاانهـكليرادكبو-ةوالاهالالأهـا!"نكىثيرءند.اكا.ب1

رة3اثواإلمديةهم،الةاهرة--ورصص؟نمنون9ةأنثديرةمو،-دةوا

،الادب-وققببةأد)ةاتمؤصا-!؟ونأنبديروهو،إهةالأد

،..الادإءأغاببهيإلىا)ذىفقر9يزكأنويريد

مدوية.عرخاتيكتب4أإ،-،1

نارروؤ..ءروابايومكل-بايفايفالىة-15هذ...تح!رراأنأريد

مضهردأ.داوالقاب..ات!ررواخ!ا4ا!لاصابةما..ثةاءاومكل

50041"اشهوأذعرة
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..يةاهرةفىزممر.الى.فكاناءاقوق

لاله21لىل"نرفه.تط،؟ا،ا-تاةةاءنزتدانأمهلعا%سة

إوليى"ءرهو"ءوريةةيزورأنلم!قاحالو-تأةحمائاو(اص!91)مارس

ءإء"فايةيرارادمجك-ا-بإلىوجلأةب،اةراءة"اءناه"ىيرث-5

اث"إسليرة"ارتل5ت؟ة-أنيراولوا)-؟ثوفالأدبفاتهاإءبا

..إ؟ةلادا.4ااد؟ةإلى"-مثووعة"خها.ث،بر!يما5لىظ

داودإلىجملأتب،اقاهـرةاقحلأراةباه"شثالىتفأءاقافاةمو

،أ-د4صبرهة*18ءرةا.1:اببموكلءزةا)ةادروءهدوءي!بركات

..رك.15ز؟اد؟ةورءووا-رركا+بالا

55!

ي!ونأتان:اجدثدااةورا،إقيالأدا:!اء"ا،الأعلى511-لممات

اط-*ة")رأسهل!.زاءاو-"أةقثىلأاإ"ثدةثرةأءا-"ءؤلى-5"!المطه"

..ةة-4ءلاء،3بيماتق15رالرحةأول(اكلهمخاةة

أ-لءناشص%يمونأنيرترر،ن،المدقمارتفىاطبودفه"

نه4ءصوات،511.لن5أ.دايةو-فلاكان،يت!ركو"دأ،أءلهتكلةيق

..والاراءإذاهبواوالأة-كاراكلياراتا

..وا)حمةبوالابكاثالمرا-بخن4لوتله

.05ثديرأويوجة!أساذ5ك"ة!ا؟سو
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ورا.ت!اووعي.أ-رىء،ااطرالرأىوراءاد.ص!ند5طاه"زموإثلذو

..ءداباuالرأى

هوثما.اتهرءطاةراءاةةيهايجهعموس!وءةءتابهإلىصظلمم"وثم

.ثء"ا-ساهـهةاهو1إ"ا-!ا!تةى

،بح!افيةاالى-الا-تدرم،وهـلا!ةما،وءالا-5أدءا-ةأ!ةر

:15رلرصلإتت-دثدةأذةةاةي!اير!و

ور3!فاالىالأمامهيردأنالىتتقيههثهاادىالأدإبص!ي!ماذا

،4ةلهواتءا-اطرتة"قهـ!ئ"وا؟هـالواطقوبا)8رو-"ت!لاء-ش

بالاولءبأأنبهدوفى،أ-لاهةااتئ!راو-الىلناوب"ثسحلأ-بأأني!نعماذا

لماذا،!و.ارالأمماءوأخ!ابمرف:الةاحه!ةالةاءدةظصا!اأماه--حأنودون

-ناوظ!م!"اقرتواتتالرواا)ءدضةاطبضم"مرنا!تا:كاولاثةال

..يزاةبراو4إاحلأبا1قم-لمو-ةو

آأهـااب!3اإثلاهـذاو-"قا)تورءصهلىار-الةترةلمأنلاإد

؟هدن،1ءأدإفارقوأن،لظ*ربايرونجد،ونث"4أن!ثم،يفالىءاإأد

،!رةالةاقاملامأ3ةيروزرلاةة-داةاقا-دقواء"ا)شjةاءابرواقاطإلى

.أفىألوأش،مادةأةزرهوءالاش؟ناءن؟:يرق-ةبجءةإهاتكااأو

..ةور11لاث!اةحاذاوااحوا-أتا-.4!بفاأدرهظلذا11

..اة-ثافىااءطوأفا.تاباةايمبفالهـكأإلى

ولاد،قإشأنولابد،يفالىةىا،ة،فةالطهة،بتهمأن؟حنلا

طه؟4.ذج،1ءلىةتىقدءهسفىالادثبأنةلاوا،اتلا.ةيةموتظمرأفى

المتةةبن.من

..اطقلر-،2ءأموغيربا!يدىءذاةثسأ

19





-01-

...ايرتأو

.ا-ءبرىاالأهـفي"!كل"ت

..عاءاعر!.صةانتظرهالد!اةوماو؟ء

لهط-اةةساتيق-5تاوصا.هرةالقا!وبةممالايبه!ر!اراةمااكان

الأةدارمدإفى.حاةرمهخ!-اذأثإلى؟نا-"ة،و.قالطروطول.القطار

ء،-إفابرآ-ا.ج!ايرلمومأدمقأ-بمااشاا-اهرةقااله.لةرصةلهأنا-ت

.اهقبات1مقياولا،لأياماورمرءدأو.ز.".نليةولا،ةبلشاي!للا

Jillإهاةرااصماحإبفر-4تتثق،الةاهرةن!وا:هماالاطار؟ن

.خالوبكوثخأ--بىابميداوأطماايىاة-لمأفىيرى

وأملا!ا-داثاشهوير-بكا"الماة!-تمرضذاكءا-،قوهو

اضهخمة.ااطاة!المدينة"ذ.قءر.ه.يىانو5واحدا

نحو-ئ!درا:هسوا.المامالابلفلاطريقهقي!ءىوالظار

اةذةأب!يزنقلأوء"ث-فوآفىآنبينوهو.ثقهلإثلوا،وباةرا

.والهطاتإلسا،ت-اقكأ!وأ!رى

Ar



قاهرةالىر-لاأخ!ا!موال.ت.ا.سوداءافى51عيا!.ةاودعلةد

اهوم1ث؟حذ!ءإتااةىاابا!ادماذاثأهـرع-غم!وكان:!!أءرفى

.الطوالا-نواتايرقبهوظلأ-؟ا)ذىمل511،ا؟دالدالههلالىيد.و.

يمودانءالهأنير!.كان4ءأءإة-5-ةبالواعت.قةأياء،كانت

اة!ايعافىةةراأو،المءلادددقوا-ررآثعالانو5ة!أ:،الى-فق

..ب!ات5؟آلماإ

ذءال4ورطةث-!لا.ة"أنت-ءماك!،ث:ءا!فة-"ير!انه

.ااصا)ة-كر

إنةصه،-"أةف؟ة.اهاتدا4با-ةا.وا)ة-؟رالملأءدبءاثةاأثأ)ةد

.والةصارا)طوالاةصرلابمتب،ارا-""واادرسملىدءكف

الأإم!قيدؤأ-طارءاخ!بم.نةة-"؟لا?ايها!!ءطه+"كان

رمةالالةر-،؟ءتةوا،4Lارا-واالدرسءاليبهطصهثرة18110:هو

ءاوراءأواخهباأركرأن."ةدورفىبمنوا.هدا"ثننارأندونأخ!زطأ

.اةطارا5بولمه51يردعوءت!:ترددلمولذ!.وا!!ظةاهوم1

ال!با،ص!lءLمةتهبرياهـرتا-هادةاط!أات.نطظةأنيهتةدلا

الادب-ارت"إلاإبوطاءربتاهاأكأاثشااادةينتلالإلأ!رىاو

ا-ظة.اهذ.!صاوىوالةمحر

ابىاةبردكللاوا!ناحالةاسإلىبفدمأنلاهـدبأ.4ءؤمأكان

أءوا!ا.ءنبهافعوير!:آخطائماةمنىهن
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يرىأنلمأتا!تاثااة،.5هندوأ-5أ-لىبه.رتطناةوا.شت

.لإرثتتاقأنإم!المدتنة

..اوو-ىوطة"الىطرإتمهقاروا)ةمااتأءلابه4!ىو

رشث--5أوءاء4فىض14ةاو-ا-5،اةاهرةاإلىءاشاراةماا

.-لا."وأأبإكل"

قيطيرماكلو.ةةااةةاإموءةا،ءا!ثاار1.,تاهرءالةI+تقره)ةد

.والا-تماعناةواوا)-15-4!إ)فءر

رفيمةو!ءاة،بكلبكهيرة-4ذاتيرةىألىفىثطمعصاحهفاكان

ءذايدعو،ءةوالإذا.ةولا-صاؤ"ا)-!هافىاء3-فا"ةتتأ،ا&:وى

ا.يرةفياود%3ءلىةتىو.تبين)-كاوا3)01-ثاارأ-بىطهرثاذىاتلىتإ

اراءم--ةهانولا.أ--دب!مإ-هـملا،تهـوريئ4مويدء3

.بهـم5ذإ4ولا

اور!اب15ايةاءراهااالىةق4ءاسارتثهلهذ.نرهسة)دولذ(ث

.""ا!ااولايةاراواولاrIااولاااممرتهرتلا

+!!

قثتى4و،ثهاءسأدءا-ااةب!ااندءجايقاهرةالىو-لو)1

قيبأءوام.لاثالجديدة-يا-،ءنأمض!وقد.رموة-4ءاقطريقه

ادخ3أدخ:الملهمالىجللهالأن"مدأ-كتبواالةصوليأثوءوأوثقر

امهداث1iبمهاومةءه!هاا--نابد-لأفىمبماوذا"..أدخ!
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ث8بعنءسفةا!5،؟489ءاما)؟لادفيهزرحكافتالذىالا-و،

ءلا.طوK-يةوةفتيثاط:اة

..أةتالوااعاءسا-هاة.نأ-ررىإآلىثف-"لنرمى

اةانهلأره3.ظأن...ةاءب4وودءوعآلامذوبإلاا!دوهل

..ءنهلاح!نوا،براق

.ة15واطالأء-اب!-ابءنيدح!الذى؟ة"

أ-ثا-"قحادثأءمالماةاهرةاألىنا-ا-5أتقالاةقدكالذإثوهم

.ا-دالإبساةاهرةابأنآءناة"

أفىتير،""وروطوأة-كار.--وة"فاطر،اةاهرةاد-ل

ةة-4ءنوأزاصتيةو-:وةوةتهوزاد".J)-ددتأن-اهثلماط.اة

41!.وهـدا،"هةهاوء"كاءةاء15أة-"قواتةدظت،اوسوويىم15او

.اطهإةخات!م!اوبواي!انوالإإقا!امنروح:-ديدا

إه"ةو،مم!ةأخهخو،رة4ا(ةوة""ا-اوحرءة"إتنكلاأمانطوءس

.ا)-ياءسأعا-سا

ةة-44وتالذىاة-؟رىا511.ل!بوةيزيد.؟ي!ربرمكلكان

شا-تبق-5وهو..اتتماأتا-"إإا"ءساةفارالةتو-بايها

ءنه؟هنهىإةاالوةت4اورحفيم:بهأاتهلمووفوةءراذيناوت!ل،براء4و

..الافار"ذهكل!تاة"
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j2.Aالىا.ء".ن-وار151(اأ،دة+ناترصوا)بهبايمأ-درما

كلأنوآلله..-وار.إلىلالهالمالىezوو-فم13الا30ثيأ-ي!4وا

"فك.ناعإكلةءداداسكلةلىإوصقإكفى"-:اكاه"

اةطظاألىاا!هكأم!ام!لمهااذ5ق!!ةا-اإء3احهناو

.4-وةء!ث"ةو4ه3:رهـ-د

..و.ةى

،""إنا-لهولاا-كاببا!هذااإلوءا)طهوا!اه!ءة"ا)ةاساءلوز

مددفهيحة،أانكووةد،ا:لا؟يناوزت:جىالمبائماو-دو.ماءةولاوفىهثو

05.ا!رءابىاا

نءثرن.اعاثابراود!ةا"هش،سءه!ومتزت5هلاة-بهاكةنكا

..-ةي!اءة"اة-خةاغنةبىخءةفقو-ودرا)-وق

لىإسبرإيزل!باثتذف!4-س-ةدى.روس:"4ةةلا5ر.45!ظاوعأركان

اناساب!رىاةاالميدواقاثه!أءهداثقا-ورا%ن51لأكلااولءن،اله!ر

به.حلأةااواا؟-ثوااءةاةرافيداةاءا-5ومتى،اءه"الى.ارب!ذ!ثإ+د

يئ-ل،ا،:سءكلن5شةلومدمهلويئ:ج1.11.4يمض!كان

محيماقءظوراددال-دام!تيهونلم،أ-دالىثةهرفلماةاصإ

.ا!دودثقالت

أءسارمنءسأ(تلم(نيرب)د.ماءوقفيفيرمكلوكال

79
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ارةإطرإتهالةاس،ا-صمتكقادعتؤنت3االقا)كبيرةيةاطزاهرةالمؤ

..اةاراولنورإاثبىبا-بوبن!لا+اشإ

.والإيآجيههلا!-5ناميدا-دوو

وروحه،ةوةا-لوبههدت"دتالىقا):س!نوصاتأتكا

أوعارر.ايماا!ظا)!يةاةااباخبورنهاايىو%هل،طلامة

بهوأءفىاراتغاتيرعلىلا--نالىوأتذالاحداثبهبضوأجأة

.ضهـراهشرفلانة

..-ديدهنببدأأفىءة،خرجأنب"ءلميهوولن
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ءواةاممركةق-اولأناقاهرةاإلىو--لندما5"دفهكاةت

allو"ااطفى!مي!اوأن.ةف"أةtUا-ا*و 4rt_. Jlالأوخ!.تةدوأد،؟-و

مةتواوا)قيوداإبأهتلا،طرأ.اإ"اةا%-ردة-نكا.أءراأقدبةا)تدار

.أ-دآيؤثى.ولا

يضتبعان.-دهـقالالاثاخهداروالا-ة"يةاطزكلمهوء"وكافى

كاغو41-ؤمذا5ؤ""بلادنا.نا-ر-وا"؟عتاوعان.-ا؟!

.،م3اواذأنبه!إيزالإءاهدةإلىدءوة5-در.كلاممبيراانهطبا-در.

ا،تظكلروافبقو-وءهلا!اااوءظكلءدةاءسم15آءنفي"تكلد-!ومد

سحدمدرعةوه!91"9ثررةد"..سقا-مترلتاشاا-لميا-ةا

.وزطماتأ-زابمنا،أدهنوءا-وررصزءلرل

تجةأحدثVia..ابماءثل-ءمإنإ4791طمالكتاب-در

ادىالضلات"ذا-خمدالأزءرىالىطملىوااثبخاان3فهد،برى-يم

،-ادفعهم،الهحرفىب!جافلمملجقىءهسىءورة،الإنب!ابزز05

ومرطدايرهiوالمتبةقا--فاباعهمن4-ادرةإلى-نونافى

ؤلف4كلالقإهىاةتأ"ثالن!يابةألب)ولالآلىالهيرمفىالأهرامتt-اط
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لاد!511قحمماطامة!عا5ةإبكل-كرضنهية،نابلارهـناتر-وا"

!لهjنهأث!اةونئهزءلاا،ىكانفىالو-تءلمهإلىا!ارث"طاعافىق

ب4كابولا-ادراحلأه:اب1ةي!انه!طاكاا4ا)!ابوفةثت.ا--قاإلى

أتوزثلح.ا

،ثمر!يدزةةسرت4و،أترءإ.،ا)ةهض+إقلمبةأةياامحناو

ا؟اباكلية:ظرة.نءةاكو-ديمانا-.احاذاتءنزلىتةادركتان.وهـ"خما

.هـ4اةهااالىا:دءو.

!الأءداثط,.قيت811-ةأ-ىأ-دعالت.d;،ةا-ة".إخ!ا

ا؟3رأء)ةاة:إةاه،4ا-ودرعةومثسىى41دنجهدا!الىاإثةءرذوب

ءةفهفاعكء-ةهدةطىوا!قإككفاقماكلان:لىوال،-ابا

إ"لأن!3اتااوةت؟ت.؟ةايممن"أ-تأيئبل،لا،oiاو5أيئحلأنوا

نايمام4وثدطأدا،عو-؟أد)5دو"أن)."!ت!ا،5و،أروةفي.صهدرأ

"فهإسألأنث+و-ئمساجادرث!ءداتوطإ-ألهاخذ،4:ماوعءامء+،-

.ا-ح.تاباتوصيرا-مالىلى4كا8)هته!41ةدةاكا

.ثبرةإثىءةو-ئاتئإ"اأباأ"رةدخلانث3-اداوما

الذممه؟?اواء3ا!"ءنإ-ألوالترةة!ح04اةهااكيلو-اس

مه!ماوراك"نا(نا-؟تاباتلمةبووهولا-!ظ،قالازرلاة"إتماهـ"انكا

لهذاودثىزرأءتطوطكأخ!او-طورحصراهتطوطتيخ!اوتتةد

ا!بئوءحن4الحراهاظطوطأنبمدفياتتبينثمزيها-ساء-رلم.ث.رف

01،



.الى،قوت.12اورآها!اطوطوانءاث-"بى511اةواأ

تهلوماءهإ-ةتهعأنولي!اةليلاةو-ف،لاولأالا-ؤباالىةق.اتأ.و

ءةكأ!هبأنلىحب-5ل5:المةقدآلةد0اده:4ءإ."إدتو

ماانوال،آءاوراظطوطكرخهـاوتعح!تابا1ن4-ة!اتئ!وة

الاضامسوه،ذأ"بم"ة.صق+إت14هـ.هـةايمة-ة-"ق4!إة

اساع!،ءند!،3والاتم-ام-ةةضاإءاإ"اطءراهظطوط15اوت"ا

أ-ابصما-ؤالاالإ"وت":ىه511ةةص-دثا)ئافىا)-ؤالوق

.و?ذاءة"

ن.ءةء.وانهاإهدةيماول.ح!لمىاول،5511"ذان4دهثا-رجو

لا-ءه!ارا؟وا15ا!بئحلأتاباا-تفىاةوةوب"لوماهاض!مز5-دببااثا

،ذا5م2صلأةث41)د!اعو.4ةدالذبنحلأنواوالا!زاب!ا)ةهس

خهـاء-دهفىة-كانالاتالاءةةن4.و="ءتتا-ئم3تهأق15وفاءس

هـ4أرإإهه-اإل(ناإلادءناا%ر-و)بهةا3-دوربهد-و-ت-دإ؟ن،لم

.افىماةتولا-زاباارءسأة؟ا؟ثفءاا-ز

11ءصىدةلوال-وبم-ةاء!فثeثا!رزإل،اطدءذان5فبثولم

طنية.الوأمالن4أخ!اف-ولا-15-يةااطزبيماةكاةتاكأااطاهـةاوا-فوا

!خايرا40وثعةباداراإلى-ذهبتء-انوهـ51115.;.يةةايما-لن4فى

-هاهـ18.وم511أ%ه-ار-رإدةوةالت،الة-وصةةلواد!ف
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المدعهبار!اءقمرةلأولتما-ماد:ا-يةاطنربيةان:و.يات511"ة.كل

.والة-وصبالأرقام

"ةفاشا48م15و47طمة4الماراشهاباة-ودءورو.ن"ذادكان

!ءلا؟1با+3)فتاالماةصيللأوىودو،أهـ114ا-وإيةطزاوط-ة!هـرةللأويها"

.ا")هضاءت1(لالبةلا-ا)كاهةزتبرذءةءات!اةحلألا1"رز.اتةةتأنور51

.اءةغاةوساةةاوأءدإثورةمور5-:ا-15قادماير!ءاتت+!ماورأاهذوكان

ليوق!ةرص"كلثة!زكانإل،تاث:"ءنث!لممحة"و)ايةثاموءرت

يمةوهزإثوا؟،ودة؟ندرالاسةسباحدأث:ذي!ابضوةصا"الواثاءرا

.تةناراتت-ةءة"تببم"ذالبم،..ماةيرووثثدفىرفيفر

؟برىا-اهةسا-11"ررر11ان!أس!أ-كلموتة.،1!إيةطزاعلى".و!"نايم

ص!وثمىس511ةررلاو.لا)ةوبمباثها!وماءةررةلولزصههددهام!ا!ا

أتاوبمو!-!هارع-:تاربأ-زابإلىوا،ة-5فاأد!-اأةرإينا!الات

إ-دىبراط-ارةوتر"ي!اا-تفادو،ت!رقاكأاا-اتهةااهراتافا1

يمت:فقالنههواأأت.ظاهرفوبانا:اإ-.دإلىطإبو-ب،ما15وسا

)انصتارى"ن%-ولى-ايةلمى4+ماا+ولى

4ثصاهاا-15-؟"اةيااطت-ارى-؟را)ةا.برطلاتاهـن-قاةا"ذاكلو

-طركلق.:اةمهأءان!ثوات.انابراواوالوزارةاثارعوااطزبق

الى-ن5؟كلةاذ.ادعاعاكذااذئ!اأانبماذ!افى)اأبراإةظامهب"عراهو

أتيق.ا؟أثدويتهقذ!ثقا-5"يرأنإلىالىأةهى

201



د-م!رتر!ة،اذىاافقاءلىبىاطرالةظامبأن.ة.تاكان

نأإلىتا5دنه،وتد،ية-ىأنيبربةاشصلةظاامادهاصيةزةلول

بءر.بمالوان،لتقديرالوطىواطزبكامل4-مافىوفربدآيذم-ر

ءلمة.4.اطز

با)--افةهلو"اهرة811إلىيذهبأنمبما-دتهابهذاوتث-ل

م!وثدهوبا؟لاءيغفان3و-ثصأإواق089!طممظاهرةد3عةدما

ء،انهلير1لمءار-لللآيه،ثو.ما،نيينالإاجأتوفإإ-ا!داقبراةاا

انة-ءمقئدءود3اةإكأثا:،وتالا!لاءا3ءارهـه"ةقهضوا

ءذ!ظإ)ىللا-،41،الاكبر)ثزاتراجاء؟ن!مق4أأبة-وروا-ين

اطثسموت"؟لاهاتومانأةس.نةبمهبرا!ظة-اءراثااولتةصثمدوا

ا؟-لاءا"تتةق-5إت"اطزكلااتاهابانثؤءنان3-ا-"أو)حلأن

كلةةصاءoJ-""ناكإ-كنةلم01فيأا!لإال.قذاكإذا"ذاو?ان

-دةررتإرهاءاص!اكذاإذةتوكااةاهيماواقيمال3بةيرالايثورة".اطز

.الاةقعلىةرثبة

افاةمؤأصها-"كلوتحاتىا04تياقالىات!الا-ةاذوءارء"

!تار.ن-وداءءةتات-ا)-يا-"وراتءنا-ناةلادءنتر!واهـا

ص!ا:اراتابةيمق:وقال،بارةادووةهسلاظوءلىإين-الإحزاب

وتةدءماىاة-وصاثةةلوانر.15الان5ءردأرخاؤاث-؟ونإنيبرب

!.3



ب!اير%"دايهء!"ة"ن!اةارامنثتذأنريهرأضةور،طبهـارويحاق

هنأفار.قا؟سءذاأنوقال..ب15اثءثاءراب!اوي!ز"مواطت

كأالوطتب1)-؟وظءه،.نإل:ؤرخ11وظهة،

4ا-يا-هاادر-ةا!اففهن34ر.ءاذأناه"بءود-ومإرالهوةال

ارالأءسءنهـةاكوان:يريمءنة،ثل2291عامد"ء!س-ولتا!إ

اطهين.لهمافيدى
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ات!م.ن15-د.يرا..عاماثس5ته-ةإمدوم511ايهإهـةفار

اطذرا.أء!ا.4كا4واهفىالأفىثد"كانلمه051نه-إفى،الأ-داث

..و!رهءرةالأعيقا)ةةصىا-5"وءرحواطرص

اذ!كافىاىءطرااة-ءرااا-صناإ!ا"دهاذىاو5"راة-9ا"كان

.-،ثوأوشهيمت..ا-وسأنؤر.اذ!ا11-اةىا)+مديمدم

-بوبرت151!ه-"ءؤاناتق4اطزبهءرا-هارا؟ثت،وباءرا!ا

اجم5فةد،15و-د")اطزء:دتةفو!،لد511و-؟مالا-زابأعاب

الا-قهدادية!اقدورهـاءنوكا-ثفالا-اك!ءنلىءداءسةساطات

هالاء:!ال-ورةوالاسواروراءأ--نا!نلابدة-كان،اعوالاةما

ا-كا.باب!اعرأنلاإدكان،را:ه"ا-؟ضاو!ريرة؟"ترركاةت

-حلأنلمsillالممولاطىذا5ءنإةا-!را.نإدأ.زة-برإلىلإتءف

.واطقالهدلإلىبدهونواظلماو-"وةونثأذيئاإلاةى111قيمرز،

كلالوا!ا-.ا.ىاافالما!وم4لأ-ا-5"ثد-لالذىاد-ناة"

واوتحهااراءسوة!هحا-يا-.،ادرت11دظ"لعثتو-بى،وطه،

.ثكولافاثساأساقءنءل"ون4ار15اتفاا!ااطقاهق/يةاس

501



ءد!قمحةمونث.3بالىذإ-يرونونصثر3ضاب"ناككان

والمالهواطا.اةا-باذإثوراء.نوب!-بونالا-زابءورحوقاهث1

إ!هوأتاةولم،اتأساأ-ضقرم،تونهاثهبانظرقنواكامواحن!

هءلاهلها4غةا

ءله*الىةة-"دح!-دانهأ-سارالا-ووراهتوءةورماواعة"

3كان،ةىءكل.ناةلى"مااشا،اطرتة--ابي!-بدونتداير

وردلىاظروججملأونتبرمأىوتهرفبءنةلم!ءورودفيرالاءأقال

:للأواثصهر

ا!اروجقأصج!قااوكلا.شاءإلاا)هةينإدت،نا

ءظاهرا)ةةصءناحوبش،إلو-ورةالإأ-انيكلحماا-!ناوق
4دأرتةس!.ثير،الاءاللمة41جهةعاميكةا5-وب،وراةرا I jاةد،.ر

حةبقثعأدانماإ!أنأدا،يديزأويىةررءثساةاهوةاأ!-طإح

لا.44اإ!قأنث!اقوهو-و.قوي!ا-م"ةف

أذممهااطرا-كابباوأنءادداقيدأن--ةما!اةيماأنتفانانيم

اتاتا)هاا"ول.)ة-طبمل5511أصهاش!ةاراو3ونالىتفذ،ش

دوفى15و-وراةيموادىء15اباالإ؟انكلأئم!وقته"خىأنث-ةما!

تةثبملمثهل-5ا--ناو)ح!نواكاوراتواص!وراعاةةاقاإلىاطا-"

4اة!رااطوع-ربي!ا5رراسة"إاسطظاتعا."وت5،ذا5و!يرا

ت،تلاشق-ورتد.ناا.ايمتدو--"و-ةوىت-.حةالى-55أنوظن

+-رر-ل013اما

601



بي!"لالىإوتوأن،فالىألى"ودأنع:يرافياطر.و.!

إير.والاف!االأرآم

تةيهةبهةمم.ء!الأ-وأرتافءاة01قبأ-لىأند"أ""ةير

هيدالأفىو،اة-؟را5هو.ليالأصءلءالاني!نأوة-4ةو-وهر+ثإءر.

مجا!اء-.اوألإ-لالىابىا.را.يراتات!قيورقبل.حطو،لماةا5"و)ضهارس

الذتنأعلامها-.اةإبرا؟واثسؤاءاضاااختر!ة-اتف3وة4الأ

.مم-15لممتة-ةلم

ربىسبه!رردفىوفي"الاو-اعمحرث!-حاةاءث!انالىطدثمو.ن

كهالاتذءووئ!اذااة-اءنثت-!ررو،.ءرخاذوفوز.فبمحثتويم)قدا

ا!اوهـلاصؤةاتارقا-دونوارب511-"تماإلى4ماهها)5-اراتبالا%

.دو)،5ااة-ماهويئ5-دااازمة.وبئإةيراتا4و)يوم

ا؟رىتقبرءراوةاعأدأن5"ةثدتةافىوما-"ا-باهـامأوفكصاكذوبم

أظربةا-؟ةتوبرر،ثنااقى+ن)ةاتزأنأتوطاشاة9اةرااطضارةءرىق

.اند511ءذاافىهلكاثيربأنت-فيحنهاظنو،صمكاثوا-ةةارلاباأ؟إ

"ماوثت-ياتاءللأءاالإ-لالىبىا+راإ!رىااي!ةبارفىوب!ر.

يمثل13كاء!ور.فىاةرباص!بارير!ظلموا)"فا.4مأولة511فىن!ازج

ارقة.ا!اأ.طولاتاواط؟رةثإوأا.في5!ي!ولاات-ماررد511هذا

.بأتة"5اأإي!ا-ماتاا"دف"تاإلىو-اءلىثوت"أفىءولولدأ!

اقهاالأ-ابة)+ور!اومهامةالاهثش-يةبروزق8يرء-يرىءل
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الىإلاء،ث!لأنبمناطر)يقاهذان4و4ال!تءاي!ا+بلىانفتطيع!

.ةاهطاووةاةاقتطرفىامفهوءرربهواثالىو-لا.ماءتأثى)كأاادلمياذاما1

ةء)-ةا-بفىايمأأد؟ا--ناةشةلال..حميرةبكافىاكذبم

"نهإ:تلىانا؟-يرا.ن..؟نولميراأ"بما)!!هاإأة!لاء،)ةحلار

خر.آءالالاثةءص-فأد

!!ه

.إت"ءرتبرةآ-ببماا-!ناوق

اءواظبرءاهلاااوءي!ند3ااووالاعاهاء.ين121"نات؟سإهالفىد51

ا،ةستاكا،ءا-اوار2لظوااصباحاءااة،ةليود.هيى-8لاط،يقاا-راء1)ة،

يرابماسهةةادثمو.ن،برنماو!اروا-داص!ااخ!اقيرت!ةمىانإلىا!.4رةديه.

ءأفىماء!ولا"ا-!5اءهلوماةإلىوا-اف،اةاساتبرات.ن

تر511ا!طإيخارجانيم"ا)-ة!اتءثحمىفىءلميهء-لأن-طيع

.4-اوهـوةفاا-هـوواكهص!افجملاثوفيهمءمادةا-ونرةزثءوءلاادضخ-رلا!أ

نبما،ء111ترتت!رىاشاأ!-!ةاة15اطهـذ.511-رهءشبراف!"خةهدرس".

511!رققة.اطا.-وونحد،فوافسدلااور-اصلااد5اتثوطزراود11ب-ر

.ضلأرإ"اعاءنمه"!ظليةلارآ-.ا15ت!ااطىيرة12حاا.ر،دقأ

والدراصه4اةإ-ةواحلأرإةا-س!فى،اإةأهلا!ال-حةةاا-حىناوق

تlاءماوفى،2ةة-"ل5ا)هءهطوقوالامر.ات:هعا?يا.فى

-.هامالاتة"Alاقاز،عهااطثاةأتايما)لمذىا)ضشماحلأون1هذا

..ل4ا:أطأ)ةر-ة
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ا)+رتنة-ال!راءهذ.،طر!.،"اماوأءها)حلأونىفى

وال،ء.،بو-ثة،إيلوابوتتزخأثهساوهذ.،برما!ا

...يرد.اصمقاءواما"إها!هـتوا،وأ-ماةوا-ة""اء??وااما4إة-و

..هبه-ذا--بواتبه!عاءأةثوموا!تةدارما4لاوا

،ءة"ت!-به-تبةلملأبوت،حاه"يمااافىيمكا"احلاون1"ذا

الله-ظمة5حهـش"!ال...ء:اتلولا،!.ة،وارعشهولااتءارلا

تةاف.قه"ا!ا"ارههةوبرىا؟ال"ذا.نةا!8ت،ادءونق

.اخ!ولةو15رو-

إمتقءةذ،د"ةياواءتدتتطث-04داأتصأتحووب

+.صاق-"سا-بترويهطراإ)ما!اظوا(ءىالاجتماأظلمبالأ--اساظلال

تردددوناقالأة-"قاة!ربةاهـذ.اقى"نا.وما-ةللوواهلمه

الإأ-انب!"ثماأءلى!"؟فاطر"؟"تحالواا"هـلوارواطتا.ةظ"ا"

..هاد".نلاإخ"-55ءدىرت؟ولا

تتطلمغ/انيملكوك؟دءوءويرمولاودءول-دةيرإ)!اأ.-جىوعان

أوا-انكلاو"محبةق؟.ةكل3-افت،ا!اروجإ)ىساءةكلق

.هاثوقباأ--اصصآاقاباب!لاااظاهرن4ظمر4

15ةة-كاة4101ا!إبار-ث"ءاهةةالاءمصالأياموأءتدت Iiiإ)ي!ا!د

إهد-إلا4-اطر-ة14؟،ار-لماأنهـ،ررور.فىحنإولم؟اء-اإتاتطر

.قلإلفيروةت

.ن!ه-الا!ور.نأصن5الإأ-انإةطاعاأنالىذاكصدلمل

أترى.رةبهودهاحتىوقتالىقىتاجمو.ن،-ا-تةبةأكل.انشأة

-،.اطببىاالة-وكلممار-:"اماا

ا؟95



-18-

وع!راء!-را?اعتبينأ-يرأقفهاهارآ2ثءثسإتار"ما

هزةأت؟اوا-؟.!ااطويةا)ةتاقااانةساكلما-قيآ-اأت،إلطور

!ةةحماالةر-لآوا-ا-تاذاتابئ-4-ادةاا--ام!االىوحالىإردتنة-:لآ

4ءرتة2:ةظ!ىا)-كا.بكهث-!أذىاا-؟يلاوءن،لاخدءنيه-ث

.ةدار+"ثهقأندونا-حيحاءالافىةا3-ا-بوا!بهدىءةؤ

"قاومةأت15؟ؤ:4لا:كةس!-ا):ورةل5-س4الأان3

وراءأصاب"!عواشاالأةلام"ذهأت3!ا"ة!ار-ةتةبراةااد3ا)ه

ا-حراتنطتاتنوبهaءو-ةربد2511ذ!ثاة-"المهولj.ت!!!لأ-وار

.ا-كاهـ"افو:س4ثاطر&ءالفالآا.ةوارةاثوارفي5د)5ار!ة-ر

كانطأو،4كانالاماأو،كا"ا:سسالاه3-ان"لو)-؟ن

ا-بخا.يردب.نإ:!لممىءقيقي!ةةر-،انc؟ل.لاأناءتقد..ااوا

اةفس!ا،تةطىارخاهـنردإلىلا--ا.وا.4"و--كاله-"لياوثو

.الأ-وارتاتالةهوع،اخفر-د)4ءةو--ل،د3811ثاءب5

الال!ةافي:ةالةالى1511ومن.الةلاظاد!هافالأيام"نبإءةأرأن!ا

ا!هومث+هق.!الأ-زانضراة...ةاهءا.ؤلااءليايةبلعافىل!لم

.اطزإناظباقا!هبويرمد،الألام*ب!دد

لأأ3



كرباتهوذأحزاةبجتر.أرقة)!ص!اهروع!احبتااالملوبعاول

..يوآ-الى

،أأ،الىاعقد511قلوأوتاثلاهرراوزجاقدنة-،ةيرىإبقيةو

نما؟.4اءأءواماءاثىنهأفيرى،ار?هة4اطةيةهد.كلجأة5وثصه

.الأرشتقيءفالممبوفىعاثما

باتةلىواص!ا1بئأ.فىا4لااواحلأةرايئا

مئهايأخذ!ذا11و..و%ةاهااطياة.i"إقعالماذأةفسهإ-ألو

.الأوق5اطظ

ءااتوت!ثو"ةاظااترفالتقداقلاوراواباد؟ةثقأطءااذا)-

هءتثاماءح!الاث+بذا11،ابإولااءةفمر"اتسمثرةهزقااكوجاا-ا1

.ةاةطواطإءت"ذإثررون-ال"لمرى

اسيرافىفي:هروالةطاريدركأنيحاولأ.لهأ-لاء،قيرىأ،ن

الى-5ت.فيادوألض"الاث-لف!،مايره،،أةداء،فىأنبظنفى

؟الويذا-هاءةدما4سهصةكاصههثرجأنهلاالم!؟هولاوأل

بير"اصماهاكهبقثملو-ئ"لالاءوجمةرزالةهربير!إثفهو

هذاكلو،شالاإمدو"إلاصاث"ةة-"*الأتتناةصإدآإأ.بدرأ

كلاد،5إلىرأصهويرع،1.اظرإ%لاإلى..قراءشر:لانةالوم

يفاءلو+.المهر:"طناةصوثالةمرصيتنا-ئ-.احوكل.!لع!

الباباةففحمق

؟11



إب!ا.هى5ىا-ورا،ةتاةاام1511قث:لأثه"ةادامءذافىيومكل

اتهو-!ماار.ءالالى.نو.لال."واسهوعراء.و-ر)س.:ابهةأ-لاك

.ازيزاوتأزاةتاءاقن!لمقواتو!اا.!ءىو-أبل

امعا)ةو،نءهرض؟الأشر511-ر:ا:-راشهاط!ءكلوهناك

-!ر1!ر.قثةةالنر11-اء0الأح!إكن4فا-ةوز:اءد-.ث؟ا!اروا

نء؟إنا--لالقالص-راءكلإثسفءوءىل-5:الا:3ا؟؟ل

!وا(-اءاحا)!5فىلم511رح!"أو؟"،يرىأنءلميهمايك!رصأ-ب

-ةوتهلا-شAفا8ثروباةراةوطة.وقاثصاطفا"ير-بانيم

ادلمرح-ةاةماشاوألا.لا،زمبا،ادا"إو-.قىا"ث.ا):ا"قإنظر1

إثهـ.و!ارقثب"سارةوقفيروهـو"هيرمأهو1عاهليئلثم..وطث"

3-ةقاةةسات!ةو-يئا!ثصهوراLiدهثة-سميفثهرفح!نثلم

ق.ب!ةوهوالهلمإلىإةمالمع

ا)قيدوفيرة,ةقالالاهيةةرفىةاهنا،ااكابلادلم5"!ثلو5آ

..ابم.2و?صذءرةة

-لآ-ةةةذءراءا-ةراارمالذأت05اطرداءاءإ!حراقا.ش

..ا!ا!راءوءر،جهالوادى

و(لاتلاممهإطلال"ةةصمىفتهالاواءتداءبوكلص!ة-ئهةرح

طن.!و...والولاء
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والجو.وبموىعارتصةر-.ثاصحراءاحدودء)ءايىاةأن!ا

.لمالىايرفي-بنفلب

اقهاا-ءذوبهابالامالا)ةدبة!ات)قاقااأ!اوءلااالأيامأنها

.يرمكلةصدد

.اة!اهاإلىوقىت,الاأمهإلىيمن-أنصإ)نةأجدركان

"ةو-ئاوف4كاا-اةىا+ث.لصلأرا)ةطلمق!اوتالهتة-15اأنم

ع8دادساةابيليمهتتتأمرضهـاخلالقوهى.الىصإة،ا-لاصإيئتذقو

?ا!االا!

اظرافةو!بدالم*لالإحوتهتمااخإباوراءا)ةةصتبررىم

اكأام15للاوIIقيوق.أثرا-!نلهل،4ا-ةيةاالىفىقصكاةا

يه.اطرلمطق13قىفتكاأت

.اوجلادروءخ!االىث-لء:!لاله"ظ،؟اطر"وول-5وهفا

دوفىفىتلأهظمبهةايه،اطياةقطواءزاباة5!أظر.قأض!ا

وهةاو"ناوتذهب،ياخوتتيأأنق-أ4الإفادتمفحاشا04اطرءذه

هـءنهذوقيهس.مخد.والا-لاكاروالا-وادررودذ.5يبردأندول

كهمهتكن!اكا،4راءهصلىةارالا-وراءوهـن4"افىروفياادوبهدو

ما؟!امزأ؟ااار-ول-"للارءقيدفعولقد.ا:اقواالمتامب

..اهافايرا.أوذ&يزءت"أندون

تثورأفىمابثلام،ب811إلىيههتقدوالنةص،الأإمت!رو)قد

13i
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ا،بئةالا-5إلىاثوقواوالجزعات.قار-ةةابما.اعا-مافىالموا-ت

.ن!مدودا؟15اةهاح

وقيورو.وأطإء13اطهاةاوهـامءناةةسا-ة!ىبل-نا)وو

.ادإلى،مر"،م-بيرءلإلى4:وبةطءإهاأفاققتحلقوهى

.ل13والاإادءاهقرات:"

أه-لها)رءإذمر-:ث.واط!واء!الاء:ادأيامت4أ--!)هإس

الةةسكاأت،إهءرر.ن-أراة؟هيراواتأكانتوءندما،إنائهوا

.و-ةانشهوقفىتة-ت

حلأثف-تار-وال!وراءو+ن

..ةا!؟بةهراكااوالرياهاال!-كات

واب51تنه!احو.-!ا-5كلاةةوسا

)يه.ةاوارالأوراء.ن.ءدو.عافإذا،لدة"تاهمةاطهاةأتكا)ةرر

illلمحفةاءرز.انمناءريهةةدنهأ .Aiذتيرةه!،بةقيرو)يه!ة-برت

يماةنسءاار-تا-تاوأز،مىالنا-قيقةء"أءاتثة3قدن!اأ،اله!رعلمه

س1411تةكرلىف؟رف5،بجمل؟اد!انياادءنةهوف،ععفيأمام

كاذ.يهم.وأأوها،3!ابأتدواوةد..ا:د.اوتت
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-ثا-"أ-دمإ-خ!لأنا)-؟قابهـن)حلأ:يريئت-ةقلا!الهل

ا!-ةيةا.،-!يبدأأنيدأرافىءا-؟نو،!ازاطإلى،ا-فر؟هـا-ةكر

ثهبراشاالأولىا)رة5ىذ.5وكاأت.أثهأرض11،ر-لمةقيذهبأنإ

ر-الاتءنيرددبم"التةما-ثثا+ربا-زبرةإلىاأإلادن5114!ر!؟ا

وتتاحليمكلءنةودالوةي!اختتصاتااةاةشاهـذ.قفالإسصلا!الها

اءالمأثثةل!اأمكان،13.:اكاو-5-ث15-صاياتتدارسأنءا

المالمفياءأءيعفىا-لاوناعان؟ةا-طور-ثية:أفزةا"ذ.ق

،هالمهـناط-اساطزء"ذاقا!ا.يرفىااظطرتو-حمنثنقوفى

نءيمنو!،3-لامية-اهـاتنتكااا3كااصاءرال!نو،فالإصصلا

..كللىثىءبإ!ا

قضيةودرسيلاطومهلمموتحدثأ،-طينوةدأ.!أءإالقىاةد

لامزيزءباا"قيئوبإ!م،ارءاو!ح،ما-لاء2ءه!مو،يقةإ-داين

...فاالإ-لاوالمالماهربازءاء!ويى!مداروما-مودل3

وما.زال،ادالىء8الىءذ.جم!رياورءرت!اي!فقءابهزالوما

ال-رقبالوا-ةاطبإ!ةءهسقيدثم!موزطالقلبعانف؟رةفىك

lid



الأيا!اذءة.سأأكف؟يراوعافى.إقيهرةصصءايرماكانادىايةعر

إلدبنها)ة؟وةارضوق،الىرمإ،تهءندافه-!هافةفىتي!اةةالقالمقبلأ

.مهولالىارؤبخا)نورة

اء"أ--راوتة-،ثف.الظداءق!لةورصرإنيحرىاطدبثوعان

الذأهببن."ةلاءاض!لطنوهم.نالثسصوءكلتيةظ:هـة

.الةودخزلميات

أركهذ.05فراءورمال.جر،1ءو-ال.الارشاءأسيص"محراء

فها"!وقءانةةبوفةةاماا-!ناب!اءا.المهبورةبزامزاطقار

.؟نوز4ن
ليهاأةاا!ايبةاا.كةا..ice،ا-وثساتتأض.غا!اةضأطاا-اتا

اتةاةابهالأن.وذاعرته?سىكلمابق15افارمقهية.ئرحلاا)كأ

-ريتةارءزهى0كا،الإ-لاسلاهالمملبقاء-اةةسيانوالقن!ة

وحم!ت-را-،ب!ااناساأ-قوكأن15إدةااوربناون!ن.وسههاددةا

لا.لا-تواطأود

الةابكر.إ--يخالذىطرا!اا!رزاإصلالاخلمابدوهوارا)ة!اه!مل

ا-ا.ا؟بجوكل.بوبررقييخقماAها.اتفاةا!ا+يئاتتيمحين

ير3تتتبلاط-14ءن!ا3+أ،مج!زة-ررب،خرةلباا..،بلاعةد!-بوح

.اداتإالىو-فيثوقم!بمموق،الباترةا--باركبو.عرسما
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اتنقلهالميناءقالراهة."اءاخرةاكلا511ءسومع-!اقلباخفق

.افءدعاأق!سإلىة"وبريماثباء!!ءبه

ت15اد04سااةدباقم،أتاد؟ياولاالأهللاأةثهلم4وا

،ا؟الىإ"ر8اواا-لمههةاإلىا:وقاو05وا-دا.ر3-اننها.ماطلائه

.ابى"باةياارس-ثثوا)-يراللهإهـتالىلاواطج

دوىانإمد،افهبركةعلىمخ!ركت03افهباسما:ا!رةا3بر

ا)-3ققص!ادوثهه-اةلوباي!زاذىا!ادوات05الوداعدوى.أةيرءا

ا!!ماء،ور-اهواءل،و-زلقثوقفىوالرءوهون5511وبلا-ت

.اةاءباثبورأناثهإلى4والأ)-ةاةلرباهن-ة!ير

!ار..مايةاء-دء"إلاكل-أ-ةل-كأ.رةا)01ء:-ركأنوهـا

كلولمترابالاةي!ألىاةاسا!دة:أ-لىوءا،-دإتي!دثأو

لم.تالهءررر

الأءراه-ر1و5ذا5

ا)-اءفيجةوق5ما.وءا

.5"داوتة"ه"ءما

،!4ء-ص!ؤةةىتصأ-واالم540ماوءا

tاءرزء-راهاخرةوا *Hاء"أدهة15ب،

505
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(5491-بر5-دث)تمياير

-ناL-و-ليتا،يئءهكر!؟-ةاا.!6أزرقةلو.بمءل).ترا

الدرتةص!ابضاةش،الح-إمامهناطجءةا-كالىفةهلح

راتونوم.13إماما4و15هـ-اءور.وعار،ضهـا3بارأأرض4الئاك

.ءودكلء؟دودفكلنو،ة"ر-5افبما-!ات-دا!!ما511!ر،ةاءون

ه،+

د11055الأأقعلو-5!".ا.راا؟زيرةحىهالور.40.لالوسويوموم511

اةدسة.ا110،اعإلىيئةاطدأدبرو.أةدباقصصةو.-و.لوا!اال!ت!

.ولإشأهب"ةكلاوادنةرفيأة-اءوا.وع4الدفوبذر!ل

ب!اةءها-!ل!ر*ش-ةروبثم511ءدعلى،-دة"لأزقارىءاوبش

.15دءةصههلآا)رارتأو151واي!سصار4و

ء*إلا8!دةثم،الوةت.ناةإيلاإلاأي!اةةيمةلا-دةوةنزل

نبماو،وباةراباسيار-"اةاربم..ةإ!نين4ةر-ولهـ:و-ئناماطر

ؤا+.،رهجمهـاإلىطرتأةاقونرن،أ؟رداءا؟هاللى5أعاراة"!دا!:ل

.اة؟وةانورءاي!ا(:سقاكأااةثحامناالأ!ح!بارإلىص!أ-:لمين03

5الا-؟هه"أ-لاماءإيههميراهاب!اإثىوالتى d"اي!اإالناسدة-"القظه،

الأولا)نارأئهاإاأإءلا،!لاةكلق،بهاةار4والأرصءثارقر

نيا،ا!ذ!ما-ةاإفيبطقىاشاحلابرىا1مة4واطا،الاسلام
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و-لال،3ر!ا)ذجلالم2أ-:اوهةةا.ةناومكةبوابأوءلى

(اث.!-ىا)وفى،اطجث-،ةلما!اءءلىا+زمواافىدىلة-ف+رالم!ن

لة."051-كلاذىاا-كانا"تاإخ+ار3رةذأترى.رةوهةنايه"اطد

ءهةهربئ15!اءووةد.جم!-ةد-ولءن4اوع!األتهر-ولحلأة.

في-ةاءترفءةورأولئ!م.ءةدصم.اطرامتا"اإلاثة-دونلا

1)رتوأن104ارع!ولا،تم"وهءالإ-،موءزةإ-ديناإةوةإثسءونا

.-وء؟أ-ا-دبمونأنوءه"-ولأرا-:كأشيننءطة.ب-بن

تةكاإ.لااح-ة!ت!واحلأذ.ء؟ةم-رلصودقىنأ-ةأاةوةةو

رته..ءاءدىأذكرءنو.اداعاا!وء؟ا،وبلام-برق1511.لى

.الإ-لامإخءارفىء؟"ةتحوءزوة"ةا=د.ا

الى.تتةد.ونلأ!وةاضإها!ةرواةاشةطوىذىلىاير11"أفاة-!وا

اصصوقالأدةإهلالاإةاهـ-5وءا.ل-وارةءلكاطو!بذىإ"ةاو.4؟ة

.!ت،ان3)صرامااهـ،تاإلى

.لاسفارا-؟لا!بحا-إهيخاو،ت:-إظةأ"ىعاو"ذىبشاحا!ءةاذهو

يئء؟برمفي4أ-ءىاةانز-ين4؟ةلدتو-ةاأةااأدهورأثم

ا)5:ونأتاويم،اةفاراوره!ة،إو-فا؟لالقؤةقاةلوباأتابم

/ةدا،راعارزاسو-5أرأصا-"ر!وةد،تثوعوة!اوفنابدأو.خبد

!ملأثواافىءلمةاور،وماةداافعاوؤثةاواأ3برلأ-وداات-رايةاذط

بأاوءساههمبىإءقامءةدصهاهيخا.الاترىة(الأرق15سصهثمالةلانة
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اطوتوا،والمرو.ا-ةاابورأ-5ىا-ةاابابهنو%ر-نا.زمزم!ن

الموفرهب-4ن4!هءف"يةالقةليدباة-4فوادا!اواتأدءاء،ثلمةتا

النةومى.فىا-5مااتلاليؤةف/و

4الةهللت!،صو"ةاإذ!ثوفاو-ءس%-إةتا-5ااطالأشصوءنةقيةاالما!و

ابزوية.ايرما)!

ث-بهالمثة!ا!3-اةتا)ةدبو)-؟ن،!ترأاةداراىإاأو%!

فينيئأ.هدببرنثهرةلم،ةب!ال-"هافه-ئر.لأن.لالولايمتب

مكةمها"لثةاد!ءدءا.4-ءدالدىا)!ةاو5اهـت،وا)تبدا؟3لامن

هـذاإ-ةحتتلاانأتبرفآأ!ألو:ياةوم:!مةالابإا%ة.هوافإذا

-بعذي!ءاهبئدةاء3ام:-ارا..-دؤةةميمأاقيرى0الوادى

ثديد.ءذابيدىإين1102اكلهرسولأفىة!ال

أنيمأولقا-لوناانبماكأا4غاها)5ءه؟"11ءعا51-ت.

13)ث!-لطاشوا.تش-رإماضءن!توم!ءةدا-لمرةاة-ةما.يونلا2

اءرأ-لمأرإهدإ-فى!راادول.رمه

إفى:كلرله-الاذىواافهر-ولبهدالدىود.الأ"-ترو5ات51

اللهر-ولرأثتاثرلاووافه.ةةةمولالا-ةسحبرأفئهلم51

.ك:!قي.1ثيةبا.

!!ه
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-.كبرأاذ.بمةزنها

اطهلجب.ث!يخةافا40ووا)ط!ردس611رطبق.-قامحةقنأنكل

ظوتوالألوانالأ-ةاسكأتلفوفى!إ)كمبةظوفأنإلا)ةاالإس

.وشراء-وداءثهور.وأساءلبور،وءربفىو-ود.ا)-؟مبة

.أيوني!اووظررريونوءفاربةو-ودانأدوسوأةود05

أطرمدخانا،دا.نظءكاونهبمائ!اءنتوىنرز.زمذ.5

فه.ءاجةتركل

ثهه5

لوا-عاطرمفةاءعنتة-سا:هسابدأت.ا!روبافىاطرم

بلأصو،4خاثاا-:-سأبىوجهل.ا؟ةاءاااطهالىظلبدأ،ا:اسح11

!لاله.ءنبهماكلا؟الن4!لاإ-!رر!ا

ةناةذ.خرا-5ياانامىيإونعاوت.-يةادء.04باأهاوفن!نءا

هنإلأتوةناتةىثم.والإي!اناصايرودءواتا)صماءإبركاتءةاك

.ومنارب!االأرضء:ارق.نا&د!

القليلإلابيةال!رمنرف5لاةمولةكلنا.ى41اش؟اأتوةاأما

.ام-كاهقي*لا

لأ:ه5

التلبيةةاوبدأ.الإحرامملابىا"تاو.ه!الى!ذءابتأهبا
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اظلواةهل"ءلى5و-اةا-قا،ةايظفىوبةر؟هقىركت.ا-لاةاب

.!أ-ش،،ئهازاط"ةإلىثتااو"ناك

لها5؟5،1ثاا+ابوراةاةاز-إه"!اهـفا"جد.-الىةاذههءا-!ا!و

،ذ!ا-؟برىا4ا.ةا،ن!او-رفا4تهـابرواروأب!افى.نب!!قيط

.:ثارا!ه"ةطهماةاتءتر؟بر؟04سوءىجمم"إفيا-اؤ"او،اء،+هل

.الأ-دامكل

!ه.

ا؟رثم.حا-5اأ-لى،فا!اه"ء--دإلىأابمر"ءرةةميرحأ-5

،ر3افااةبل"و-لمهاطايهبرىوعلى34،1بافاتءريصةحإلاادءارة

."تارة"-د4-لىإتراءةار5ث-5

م15بز41-لأوبدأطرفاد.ي!لاالذ!ا.بدارتءر511ا-ةحاذا5ما

.تءوظالى،يئء؟يرءاهينوا5جاايةرضارأةهاتاتe.ن4اط-اج

اءلآةسقاللهوؤ)11فوسةحفى.-لال(!

.+ارواهوذلم

نءا:.سااةحأة-ةفاىبهااثبر-امالالا-5أ-،ورهـصاا5

.وتةه"طس-5ب!مر-روء،نونهث!-،ةوا؟هلما!هوا"ريئا!،-تهت"

،وت:وعشلالوق،اءةوةسحرمةققىبةمادءواتوءتت

!يب.ا%،ار+ةم،الد.ووان!هات

Wr



ابمدءأكالىافاااد؟هارا-%واتادناة-j5ا؟هاصاااأءس

.اتبولااىإفءاا)فاةة4واتةرةااىاإخموقا-رةةقأورهواللهر-ول

"ا؟هالوراءةرء!اىوتتوارسالثهو"ةهبان!اراتة-ةتة!اوىثم

!ثهن5رةةثتثماظلاماصثفيروا."ي!هـا!هلأناماإندءوالقىوها

.اةاسا!أضأ

-إهيخاث-5اازد)ةةاماإافهرمايةقفتةهـصارا!راةوجاو5!ها

أام!و("اط!ةذ"كا01)تقإةثحرالأولوم511ا!لى؟سصبه!4فىوو.!ةا

اىإأاد5ئماتا؟روءهةااطرأم1:هراء--در-اءةا-ث!يئ+ه؟ر

ا-قي.واا؟ه+ةبمااةكضىء!

ص!!ها%ة؟"5كةا5اةةوو.ةا)و-وإ.دحمبرىا1)ء،بةاةشرءبنداور

اللر-ولماإاصا"ا-؟ب!ا"،511ءكانا!اياليئ"انرى،ةوثءس؟ة"

3وةا!كاأتابإك،س11015ء"وءه"وا!ازرجوالأوصيشبأهـل

.أ-؟برىاا!ءرةفىاةورا

.اأهسةثماوصءبدأتلآالإوافطناةطةيهةاى)د15.اهبرمةاد5؟م"

.اطجص!ك.ناتت!لأثبذو،أأ-ةرل!A'ءلأةاوو-إةةا

بيصأبىشهل"ذا

..عة!ءنه%هوأثر

..رةلأولالأذانةسعما

055

قتهوصاةا-ش3راباااحا-5او!.ررنا.،

3ءةدهـلال4فباذناذىاا-كافىاقوبةةا
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،ا!واءطهب،ءثصثصقيوم-بب-ةب-د؟ا.؟-راءوهذا

وكان،اةوىاءناأجمدتكاهلاسامةةليهدأ-5ةاUظ،ألة!يم!ةة.ت

دارسولاسؤت.اذىااخارااىإداةةاثم.ص،أ!ةةا-ودا2؟أصرءنا

كلرءتانر3ثةث"هدوث"،دد511ذواتإيا)!ا4ةثية!ةث"!مبادة

.إتاولىاتو"

ده:"الى-ولكان-يث.اورارا"ذاق.ا-كاناا"تق-لالأى

نر-ئدالثهرسولةشل.،بم1LWا!3ر؟ىبل-برءلي،0.ط14عةد

فى.زءلر..فىلو4ز.يبر"!د-"روتةول،لاءشباخ-شاه-"/.ةر

080

أتوأت-اغكءاأولإنء"تهادهثاالإأ-ان.يذعرعال)5

أشدوهـى.اءةاقىةامالوالىا؟رداءاطهالا)هربي"ا؟زيرةل.-ت

اممية1اطهال"ذ.-ابالىد)فتءاةإذاأقيوا)كلجملاةطةاط-ءولى.ما

ثت81ةاد.اا؟هالى-ابإفداةتءاواذا.ئهوب!اببرلالىت1104قهت

..اتوا:سلىببمالىسول-صصبرر

إ!وتءا،ا--فيالا!إوداع.نتتةاب.،ءق!لاةقظايطب

..ا!قاهدءوعص!طل-شالوداععr'نجف"بمف

وظوتاطرامالهإ"ثيودلحاط!،ذى21الإ."ين-اءقنرنها

.الرداعطوافداللأه.بئ
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!،.-كأ(نردع،"فراق-ممنذ.ة2أتاوالفة!عزولالقلب

.،هl!به!ائةواUكلاةابم!1llذ05.لفناأو.-،بناأداةو.ت"يهاءذعنرو

ادأيا.أ.ورمنأءركلاةضىا!نةصرتواالاءرة

د5-يةاراؤأةات-شو!ةةسظةقافلبوانودءكا"ص!مهة5ما"ذ.

طفاةةاءاطثصابردذاقىاةا

الدهـوع.؟اطرام511"تنردعونحنإيلاهذاقالدةصت!لأ4و-ثا!

،تود"!ندرىلاودءين5،الوراهاىانزابمفينوعا.ت!طل

-40يمطغواهاطرامأصب!داحوا؟ط!نرنو!كلا-هارةاإظصىو-

ةين.آ!فىا!ز

ظ05

-.لويماء-،ئةاى-واأ"أ،طوثلطرتق4اديةوا-دةإينا!عارتقا

اطرثقويإت!اقم!يرةا!شاطتع،يرءيئكاءإفيقا-ياراتاتةطهه

ماءهنبرنفيسوي!-راه-ر1صئاكاونيأ،راص!5قةGsاروار

.اروالأءهاالا،ر

ثراهااي!ملالتى،ا&يهبةطا!،يةاطءصبثطررة511اتجش

.لا!-5قرببفنصن!ا.ب-دواطهوجدثأءرق

اطبالق.ا!ارواأ.لاق!:لاجما"كلءذاق،ا!-وةمنا

.-بيانبا!لى،طرواابرداق.تهاتبقطروق.اصا-لابقطرق.يان،105
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الى!.اعد.نج.تاهلةيروبةاالأءر":-رحلةباثقا)طريبدأ

؟3ذدةث،المدتبدوو.يزبثبةراطهال-لا-لر2-عام.الواد!جمعان

ة؟ال.خ!ا!تةر)-اء4دث)علىا)ر!هولبه"وة:4فايم1)155ء--د

!لى.-.تإ-لونوالثهرسول-ار-.ثيصإ-يرونلأخمما-اةرون1

يةنبرماوهؤلاهئرلاء5إةرحو،4ءهووم!ةوةزواةثر.اخءوويرون

اةبى.ابروحبربءنس-ة-لمأروا-3

،!اسايمءماإ.%دصههيا13ند!ا،بةر511ءنادثنةا،بقؤ)ناو

:هرUاثأقالومد؟ا

امصراللارشعلىرهنةظموi.Atإةنإ%.أطىاوإذا

.لبماوؤر15جم!صويةةاداءكاذ.5

ا!عارتا!تعاة؟وىااطرمإلىاءسهناا:اكاراا)-.اخ،وفى"-اءوكان

.؟ءراوقا--داذا5جم!رياتقيكلغاورىااطلالبمذا

ذ.5،نة"لولأعدةاءخهـاج:ف،بمالةدا-!هـا-دود5ى"ذ.

ا.!ما!ااةبراذا05.زد-5،ئ!ادااءاقىاةبرواا)ةبربل!يفةالثستةوالر

-ظروه-ذا.لصاظااذهببااط.م!وااةاتراا)رءر.نا-ةوعما

.تتاثراأدبر

تلمتفا،جاهدتنيمدأ..وءربمربروأءدجفوبآتدهمهنا

ث-لىوهوعرمتلالمرابI;&j.3"ئةطحبرةءوضعالتبرروهذا

...ا-م!ابئمنبطهنةفا-امصهـح
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.ب!ر-ونوالضزاةث-لى-قاالىايةقىءشع!ةتا-!دا"ذا.وأطم

.55

.شالوءرشصاي!ا151و،ةط-5ةةدث11أيام

رواحبلتبر.-ماالوءةازل-ةااءذ..ياتالىكارواءعرت-إ!هـنا

و.نا)ةيب!اصكادتا05والذعرلم511تحا،1أتكاهـةا،ةوراءب!ا

تة-5"مءةد.توت"4ل1ااحلأومءرس!إسكانةا5'ءاةة،حوله

ا،ىنهم!هـتركةلااببابئ-ه.يىياس؟نوهةا.احا-5اق

بىورإى.ءة،فيرجةلاليد!و"--كليؤلىور4الأ؟لمها5في،"مق!ت

.اة5نكاا"تكل

احأ:مااةىا؟-!د-لوصنونولهاوأثاا!ورا"ذ.اءى-شهكذا

.انا؟در.وروث"ءةباقالةروآ،تاةباباذىا-ةتواا!لى:لةالأءدةإلى

ه،!

"تاكا-ديئاتةدو-تث-5ةت)00.5-دأصهلإلىئردصااركبا

الةابيؤةق.ره."ار.نءرورأ-ا.وتد،ئمبا"أءدا"ةنرىةشل

ت؟ةمةصهمرأىو!فىا.وفىسا-قهوفىءلي"ا)5ءسإك!حى

.Awأهو-ت

افهءبدرأ+3و!الرءاة4علهالةىأوةتا!ىجبلوهدا

الطير."ة!طفم!!الىاررأواوإنبمواة-ألالموأعيجبيرابى
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1)ةبهنه،-لىاكىنهيمهذاو.،شزة"م!لحعت"ينل!جهلوءذا

4-بتلاةالنزءكان.نةرةبوهةا.تبرحلاوهو.اشم:كل-ه.ينكل

..ا!هالىودطنة11د-دمالإعهلامقسهةيرأول

*بتشا"دتوأولةيهاةيا-لىأذىاإء5ء-تدحهثو.ت؟نا

وهة.ف!اادء-!اوءذ،اطة!د.-اهذو.الف)بيخاتد.4دهذا

انتير.اإلىارو%اظندقءواقع

بزوءذا.ءةبقعارقنةإدانط5اإوهذ..قيق511و5ومذا

ارا"اهـ--دوهـذا.أر3يةافةساافهمهدبئءدومبر،اظام

.-امو!ل

داء3الثةبورتةاأر،حدا!اطهةحقو

اةاكهاب!ارتت"ءلاهـةولا!ا-ترلايمثوة،مهور:ا"رقابةيعهذا

إ)يماث)ودنا..بصمابلآالأرفى-طحكلردمهوم5ىإ.كلا.ا(ةمورإلى

ونءظهفيءظنظ5؟ةلانةبراوهتؤلان-ئرهذاةيةور!.ازورونا

افه.ر-ولبئابراهيما-!انهوق

ماتوهنا.اةراءابخعنا-ئنوهفىا.اظدرىصهصدبىأوهنا

دارإءامأسأبئءاهثوهةا،ا)ءةفىامةو)طهةو-5ح!ة.ط:الر-ول

وهذ..511؟ىوهناءثبلوهتا.ءممانوهتا.اوطأا-بوساالمهرة

في.وزورمية!ومأموهذ.اط-نوابنها؟طمة
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مر.ا،لأمدوصدا.Lpatwi-5+دد-

يكا

و-اثزوهنا؟ةا-يئاوذىتةءئرةه:لاطثاراةو-5بئافىءهدوهنا

ية.برو-وأةوو.هه"-لىوأم!"و=ةو-ودةةأبوزةأثعا..

اترةور.اص!بةيا-و.تءار3ماأءا

اةاتءة.وا!لمداتف!-!ءنوز؟-ةب!ا.بفةادأاتيم"وءة

و-ئ!.ءكانما-ثصوا"4اواعاتاراقم8داء5أبدىإ3-"تقدي!ة

2الملا-)ةالأإفيةة.5ق!ؤه"أطرقوأءدت،ا)-ةينءرعلى!مت

الإ-لاموثثخعودا-اطاناة4؟"أء:ال:ة"4ةو-راادذا!!رم

*أءا.كئ!"-ايةهواةااقبةاقىى..الأ-يرةا-ء:بةا"ذ.ومن-كت

و،ارئنةعاهناذ!ا5!مانلو.ش-ة-ة-!راتاءن41قىىوء!ا

الممررى."ب!كةكالااها؟*رقم-ةاب4؟"11ذ.5قتةارأو-د،?رةصا

tن4أةأثس5ش051!ا)ه!ماأأيامق:ساه.ن11الأطولالمة-ورابئ

.اذه.ثةااتافيي!

المدبكل؟ةساذىاادةضار-ررىبمبراها!-ثدأههي!اناأراومد

.اصاظااذهبان4الإ-لام!فىةسبدثنارأولوهو.ءروانابئ

.(بةr8!ر5)3وقوت!عا"يناردءلمهبرنءة"بةسو-رو

92كاا

مصايمح()م-9



محررةءباسبئاثهءبيربة.نوربقاتض"عة-د.ورأيةا

.داها)5أ-دبؤط316ر-بق

!"*

ا،هة(مافيهالأولالرءهلمار!مجهحو!.ار-ولبلد!وداط

..وح!-د،3ورصدوء-اغزواتءدمواوءاثولهوروب

..يئالنورذىوا)ثكداءوسهدوقراةاواقثا!دواا)ةي.ةوىيا

ل-15و؟ال4ا):اسها)!!راءس!رقبهثتلالأبذاو5ها

.اط!ازث!ر-ررة؟الهودةط،؟لح5ىءا.-الجرداهالمديفة

رويداروةدأونجةهد511!رزةهاعخىارىا)5اوورققككلنا5ثم

.ا:إ!رةاإلىر!511!زيرةأرضهن

013*



يىيوصإثع!اهـفئ

.ه!،الآرءتبة)ءلما





وة،5

كعفيهنوقف!11اعباءءلةدرجلا!صشا.ا!ا-تطءند"

مقبامرهقايزىإفه..ا:.ابا-نقإهديزالءاوهوبما؟3نج!ل

وراءوا؟رىارمةابة.نو!كهنوةدبخفه.؟ماادأ:اوم55ءلتد

إرةمتوءاإةرحأ!ا!.بهي!ة-لامأفىت.إشن!ابدأكأو.الأة!لاباة

،اة0130.نريدإلى3يظازالءا4لأأ،ءإي!ا!-لأقاا-كاسبا.ن

..يهـ.يدةةايثالى؟ثىإلاماواالى.لىبقالطرقبزاللاافهدائ!ايرص

إغاو،إليهيفظرانيربدولاقأطراءنب!اه،!اإورآاصكلرلاانه

.يههومة!و)ذاث.لميةخ!الاثدآ"زالماادىاهاقى1الجزءالىنمار)

لىرl.وهوقىءة"تزالماا)كالاقاءبإوةريرس،إ!فياتهق.ئمادا

-اءواأوءه"اديئكانواوان.إ"طالد؟يقالطربأنيكلصاة".طريأ"

بم!.ؤاأاو-ول.نتثهقدءة"و.ت!لأ"هد4ةوا،او!لو-دكل."

برتدالا3"ة!ط"ر-لاكلةإنالطرهقبهطالوإنانه..الامخدارفير

ءندنهيةث!4إقلأطر؟تعاولأنن4-ابأ!يرلافموإثود.ةداأء!ا

-.ا-،صرا-لن4ءر!،كلفىوبمون.ب!قو-ل-بى-يمونبصط

،..إ-الوإثقةطمماقد

دراطء
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تدءممهءقاIلا6;ةتبمA.-ء!-ادىاؤ:قلىاايمأ.الألمأي!ا

ةد5دسةةار-شألمثأأظنو3-ةت.-باىرةءقةت.بمءشءسفو"ة

.اةتارايدىقالرءنو-،قى*اة"ثادورةوبدور.ا-ناير-!هـا

."إيق-و-دهـااشا!ةا11ةلما!اءق"ما-يبى؟لاء-؟خمال111نأنظا!تت

ا)ةةرشلمهتأكأأضانةت،يم.:ىكلرغمقىره)تمازك8و)حلأ

.اروح.نإهاةاأراكبىةإذا.دة111ءن!ادرأأراك.عنتولىادى

.ء!فااةيضةممر،يموأ.4ءه-:-اوبأو"5،إةهـنيردإالدىبرالةوحلىا"ذا

الالم.إلاي!لاءهالاةفارةظلةي!اأء"شىاكااا)ةة-04اة"ا)ماأد

،تررىضة-ةفىre:وكلاوءنة-وةأة-ى.ربتف1أدرىا-ت

..إ"أدرلاببءرخراءةدبم،ول.ىءءنبرثاأط،ثمهفى(أ!

4+-دووايهـهأ،دمااتاءلىأاهيمأ،،برد!5"وأم.،طب51"و"ل

اةزعهابالو-ثةالأ--اكاهـتاو-.خىر،الالموودءتقىصاتلات51

.ا..را.نالمآ:اب!4والأيام،)اريرةوالألاملا!(5افرحاوا

ذإالأاأةارقوكدت.الأهـل.ناةشهتأشأا--صتكاا

.إلب"وأءودأ-رىأنمزم.ءرةب

و.!م!مهمها-15ا5!ماإم!ةذ.والاطأءواطفا!ا-5،بزءزثيررأ"إ

.ا)!خىورية-إق
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ونالأحةواةيمالإص،-ثةاواطيرةوااة)قانةصمىفىبث""لأ!ا"نها

ت!لاهأنتست!علاصا!ماولاا-فةاةاولاالادبولاهقىسو11تاب،ظاثل

I laا-،ءاق،الي-رفى؟4ا)مابيهفىسا-رءةفارأءلأن.افراخا

،غاءهةرةpا-إطارأا.أرةئأ؟بالألمةة-ىي!لأنهأ.قيمزأنحم!ت--يمالا

،إ"ةف-د.+كىبزألLءاا-دأن.ابيررت-5"أماطبباد551ى"ل

نأفءطهءةوةهةاكدل.عاطةشنداءو-ىرواخ-5على!!ه!ةإ-ودو

ءلى.أبا:ىاقاااكةيلأالأتلال.نو.نحا-حى،قبود!ن4تشءئ

ءةد!ل5،كأ-وهـهن4،قىو-د.ن،رى-تءنأ-رجأن!امهةط

وا)كتبالورقءمةي!اأءهثهاا)كأأأو-.ةات!ماهي!ن4يملأشءاا؟رأة.ن

.قوالوراةلماءنأ-تررإا-دأةذلااةلموا

أرثرر.ايىاةذه5كأارأ--!مأنإ،ىاطهـاة-!"أةرأأنإدأرلا

أحدأءلونأنا-بن!اوأ،4وااراأثاهدبمة.كىأنلا.اة-ةاأء؟شأ!

!5إةءنب!ثأث01ةايى4-صح:ا)-سحءلىكونية-رالذيئة4أبطا

به!.افتوروال111وأصاب"أعيما:!ااكأااطيىةركاررتأن"دورة-د

وصرر،!ولإيننة-ىأفاقبةهرطيرةان!اأ.اماملا):بربكاتدتأن

لا)55ءيدانقح!أفدأطىأ.اطهـاة-يروا.ل5!ةطت2إلاتؤةفىوءا

اتالأ-ولىهلأفر!اى،!اوىألاطه،-؟جا!هاا-د!انلأطو،وةبةبىلادا

اط!"بمدأجدفىثم.اطياةأءيشانبطاا.!اقالأكلهـن"ثبهاكأا

ث.يشأن؟فىوهل..13ءاثوماا)تهاةءذ.إةنهاما:أء-اءلاتخما

والا.ملاما-؟.تبواإلأررالى4؟.دسةءةإةة-!راتفىالإأ-ان
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ءذ.ا).ةحاب+"ثهاأنيكلأنJb).ةورءناLإ!"مىلا،والا-؟ار

.ت511"الlاإ-اورهاأندونةا!15ا

و.-!لمعاظلموما"اإو-!رحإجىالصمشافا1ا)ثاءرة-؟ر11ن!حماأن!ا

ا)-بةالى

ء؟با-!هتخ!ااةاهـرةاإلىافاراادرتتةذ4الأنات-ةوءثصنهاأ

..الورقءل4إأ-ءهاالاهذ.

أيالى،ظلملأمفىرقة111ب2اثلمأ!اءت،تاصاة"اةطاتإهضءاعدا

..والآىوو-دقفىأ!زاإلىلاءود،أ-رىءرة-ةطوى"ىثم

وهل،أ-دد.أنطولأ،اضهى11ؤطغةأعإشةالأشواقوبقبدد

.اتياةاإلى!ن!افأ!سأوأناقلأورا"ذ.أدعأن-و-شأءا،ا.تاهثبره

.انةورإلى

39*
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تإةدأة-ىأنأ-س:-ةا6ا)ور.ررخسا)ةةإل!احلامابء"ل

.و!الاوءباتاا،!.هـددتدبن!اوكا.ة"ةةوالطهـأ!االى?ن:كط!الى

الده.ءنكرا!ابوةث".وش،لأثةرو!اةيه.الههد!.احح-5وأ

احا-5ان4الاولىاتأتفااءذ..اللهفىءوالىبيإدءاءاةةشايمزأ"أ

.الاطلإلىوهبدءاوح!،هـالى.إز،وا."رد.فىا!ياءاوني!3ماءند

تا4!اأءلااةة-لىافىث"،وه،-وء.ساة"%اطدثدلا!.اح

!وت.لىسه!وطنفىاذإلا"وراصنت!هلةيراله-اأ-وات.ءدودةير

ءا!واس!هىو.-رىأء"ماوة4يرة51-ا1ت-واأءث"-فرا!ايك

+4تيهرةتةظةةة!ىقءه+ثارةراق

:ىء4اأ،صيرالازصن.4دواعلىةة-ىأطو!ذا11أدر!)-ت

.بء-ثءورى_ةةقتبررن!اع!أ،عددأووأضحفيرمبفر،ثبةرمبهم

.:-،قذا11؟الباكرشىءابىءةنإله،ىأ-5أ،ىاجداهذا

دائما11!د،الأ-لامفى-5"خىا)ئا)!ورةتكلةقلاارا-04ايىاة

.هأءاق")مبابزال5ا-داوإحلأننة-!أ.قاطبيصارع

137





-4-

يهلهوءةدط،يةاتااإلىت!لء!،ة15اطار-ما،اراةهاا"تا

.كةا5ثحثسآ

إ)هـنايخيماطفلةعلوق،طماينءثصةذ4ا-يرايجديزألا4ة4أ

ل"ترى،فاراةانادد-وناأظر،زةءةاقق-رةماإذاة،إظسةا-دنناا

AAأدر5اlاوءودا-كان!.

،اةاساإءش!أم،الناسكىلكل!قاطوثلرثقاطا"و"ل

أ-رىصية514يياالىردتةا،-لمهصياطرتقاءن-ها.ةاعداأ!ناأم

يد.-دءنثقا)صارماحةةاأيى5،ءارراإلى

...قوالطراقطارإا!يقاأاأ-أىأ

أ!حماذا11أدرى)-ت،الةطارفى،اوأاظواعارءذ.ةة-ماق!رت

.4باطهإدىإلىيقىطرفىأءه"وأيااةة-هـةاا-ادةان4بثىء

.اطوثلان15اطرتراتةن4ؤشةةة-ىي!لاءكان،بديم-بأنه

لىءأقزهعيبمالىإلفتبمكا،لاقكههقاصاةطتونمر-لملألهااةطاراكان

اتياءا-بةإلىات:ة"ااط؟ةءن.الىتتن5هورا"بهوأظ،قأكبه

اقاءرةاإلىوالةور

1 VM



نحنصاةاوأ.فةث!رة5اةاان4دمالةاراطاةالى!يطلعأتتفبم5رافى

لواتح!إتمةا!ءلأولفأمةتبة11400اثرثاقةاك05كار-و.

اةرةا!ودرقطياةا.!هدرءةدىيمالت.اراةماا!لارةدلىطاك!-ثرها

قإ!4ااةاةاهطاهـوةأ-صأتة3،"ءةكأ،?ههأتة3،ح!مأظافىتةرأفا!!

لىتإقي،اب!ةء:تورة5ا)ةالى!اتسوةدا،نtءطراوتأ-5اواوتاء.ط

سورةأة-حماقي!:لىأ.ده.-4ربمأو4أتةركا!اليماإأ-ن!ورةةة-محافى

)تقم!د151بي:اةام!

ةشةثهماهشنهأ،"لمها!اواالأ-ةارق،.رآ-!رأة-!قارولىةما

هنأ!الىناوأ،صذهب؟-لالأ-*م.لحوالدهابحلأيرةاةوال4إةأواصص.4ا

12!ةاةعلىولدتاقااء"اشاءذ.وأ!اصب،اءا!!+تأروجا!قى"الذ

سءأنما".اةاهرةاإلىن!:دوهـىس!ةوات13ءهوء:ت.ديروط.فى

اطةولإلىداا.فارواحروأةأ-%ءل11،طاراةذةأق-!إخ!ا-اءات

أ!ماطعلىوالأشص-ار،اةطاراإقطرتجارراشااءيةالابرءةوقى6اءاظضس1

،ا-اءواروباةواثللأصهايتأرةاهاهثه"ااهت-ةةا)ةش"ذ.-لمرلفا.

.و!ا،ظثر.4وهرانlلل3و

ا:لا!اءناظر،دةا-3اابىLلاءرا-"اطو"ذاقوبخدت)ةد

.اي!اإقآ:د-،ظ!"هرةfهـالةأن!ير..الأهلأقاهويفوالى!وا)ط"ية

..شولهابدورأة-كارىأت"كدكا
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الةاهرةاالىرم41ءفىتطرتاقطعةاوأءندىأءلة!"أتدا-ت

لوحتهد%،وجمالاروءةأثد1)!وم4اة،"ا)ة،ليفارههـةمن،ا-.احاق

.وباطةمنديئ10)ها4شبةيهاأ!رةةدا.اصبفاةار-ر

.الاءرا)ونبمذاوث-بفه،ا!روةالىفييرتةعاكاىافيتاناأت

اصل!،يدإيئ!ك!ءلأ"ا،و-بروته4صصطوبأوجدالادا)ةثلإنه

و-وةهخص.ا15يدؤيز11ءةانةأرضعلىمدلد"ةرو.الذى

.تت!ولولا،ءنهاتl+ةخىلاعام؟لث،دءكاا!اءدثضةان!ا

ءئه.وثةطاقو!اطثاة؟.هثيمكرءفايمر-لاءابفىةة-ما؟*+ةأ

ومةاعاقهب!راحل؟رءيمنم-لقاظيراتيةثر"ال!ث،لإلىا؟ةوب

ؤمى.والىوالاطدتثالأظ-"صمئاتإ-5عويرى،و-ختاراتواناس

ا)ت-رر،ادةينا،فءةذطم!لا)!ار-ق"ذاتةطعيزالا.4أأ

يور"فى!دونوسهميةإلىإبةروة2،وأ-و.وأحبمم،اةو.وااكاس

وكأنه.واها!مم3لاب!أ-ثاةاأ"يةا-وص!ما.انراق1ولوءةايقاءة4

فيهسةيا.هـوم41اث"اتاقىو-ىر!ب1)

"دناقوكاةواصةلأولاةيلارأيتهندها،اديره!!إثأ-سأت)

14 M



،اكرقنا-قي،-لالقداغاا.،اصيرونو(ادكبيراب!را)أ،ابمو

فعاةروااثاباالالهات5،هصاثاإين"وإ؟إطوأر-ثأ.واإ"151ءةت

اراكابواو-بروتةاةiقءظإقوءوارا.أنلىاببحفلا،يثهطرق

وث،.يولظلىافوثةثونبهةةه.ون-وا-4كلوالهاسإ"با5ءخر

..ير!وءت!ةايق!ة،ةرأثءةدما"اطةولءونبزرو،ئقاطدا

اتروبافىو،الجمالصهورةالأصهلوق،ا)!ةالى-ورة.احالصفىلا

وبأ-ذوثأءسبروعواقوالاثولإ!ةاءاةة-راي!لاءةإ،ا-زنا.-ورة

.لإاببالا

أ!تانهقإتإوؤشا!ائهكلودتلأق،ءكالىكلقأحهإ-"

وأ-.مد.ت!لإهواثاعاثءلىواةف،اله،عأهإةاط!تفيثى*عةدصلا

.ا؟ةوبءندء4دوءى.المت!لا-تهااثس-"ااو؟تاقيث

03،1
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الجدرر.ا)مامأب

AIا!محر،ولمكل،الماطت"!و)ةه،اوةاءمك4مايإلىل

اليكا-عالممإنق.المالو؟"يأ!دوءولأءصهابى،الأملرولىو-ى

بلاطوأ:ظرتاا)قاةلأءالى!:!ةقةكأإأ!ص.اةورواا!هثا.اق

أقما"ذا!هواةضيدجد-:اةالةابواءةح،ت!اسماد4طةالماأءط

.ثقأماراةىء)هادطورينيفكثفانرر

ا!ىالىوحالى-تطلمعؤالمااةةساقة.راقااالاهال"-ذ.ان

.ناء41مراتةهنتهرةق!-عهه!ا

نرثدونالامامإلىبدفمضاالاياموصوط.ا)-ر"طرىارمنإن

اية-رءوأ:سامةالا-.ليوه!وء،الص!حجمالاشىحولناةفظرؤى

الأزثتو-لالمتاءبوأزل.الآلامامح:ا؟-دررالمامأي!ا

.الهراهءهارءنالأرواحواهـلاء،ةةاطزثالةةوسقاطبءنواء:ت

.-%-نتبه!1315ةلاالةةسوهز.قىءداءد+3ؤ،الأ،موءدد

القدر-فحةتحملنتوأليوماليك!طلع%والآءالعا!يككثيرامننماقنفاا

lir



ب!ا-صاو،ا:وقاوتاصاوإةفازءناا"ا!،.شةةينءم!اننكلوتالمطو

.اضصلأةوهط!ئما!الاوة!ه..4الى-افهيدفيك

A-.ة؟ية!حىاكاات!ظات4اlءورتءنا!كرىفء.ف،ا)مام

طماث!ثين-ئلظات.Dاهد.ءةلذ؟رى5!-"!ا."ةص!أن؟؟نلا

ن!وا-روة.الىةتأكلاقفىلاقرىإ-ورىقذأكإذأء"خاكنتت-5

.قارراإقا)طروهنإلنهليءق"اةا"ايةالمدفوتك

،"فلا-!31واخ!،لمةالمط،الو-يدةا-وريرةاةرة!فىةاك5

ءلمه،وب؟ر11-ررر!ءنب!اأةةصيمداتةبيمأا-ا-اصت

اةاهرةواالأدبإلى.ما)حأناوا.؟ة.ضأتا)شكا.رةاتااش!4ا؟.!الامال

.والمالواككرة

.ات.قا-دضبقءهطقهةUا"ا-.اقىأزاول!ةت

!مأيئ؟نUو1)-كادات"ة،تببمأةرفتىفىأ-إصىنافأاهيرم1011

؟رة)اللهةذىبىحالمصعبئها،15عأ.لاثىءةذزب!اءثتفرةة

باهادك!ءأتوا.ن"ذاأيئ.رة5اخهااهية1811حمةبا151.ر-ةو(ته-4

.4أ!هخهاةا&ء"و

امايةتوهذ.،ار.ناءع!وق-!اهنا.ادىا)!او.لثقاماواذك

.الىمالوراملةا

بةارةلمدرة.كال،بلو-"نها.ومابءبرسا)فاالئمفاءذأثقلىكان
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.ة"يرل!اة،اطدفىارالأش!ضءنوم11-!!مصااءأ-ةرالأوراقاايتر

ءلاهاو-ب+هـدووعواررالأثجىاران.إلا141فالىأوراقهذ.؟-فا

ا!بة.كالهةصض!وب

ةةسفىاةدارأمامتةع!التىافىارعاإتراعففاات.اباو5هذا

ءكت!أمامالوا-ئةأد.Jimوعاوهتأ:لاباأت!انة!"اء:دتىاالو-ت

ادىاءأ!وءناخود،اص!فا--باترسةف5ىن!ا،ءحارا:مةإ-ورة

..الواسعف1611ءندنق%كان

نةصىمنتةهردهادة401فيأ-صىالذىاة-لاات05أصصتاءاءةدمة،أ

الدىرتفبئ!يزرخراةإ!إقفانما:اءتالأث-ارأك-وح،أطراذايا"

.اطب"اترت

8-ورةءذهلبمما،تهءلا.ا"ىته05حةا.ءا):دتاامبماءل

.الأث!اروراءن4!يأاةذةمنإلىتفةذاثهورةاأن.اطبخ

أطبيب4،اأومدا.،خ!بمى(دردت.بء-إصممورالنةصءلا"!اأ

وبرت،ةاظنيةإوءررةأ؟-دوءلا"ت.ا:صا5-بتمدثةاة،-ورة

ءداها.-خرفلااشااطقاهقلىوراء15ءنقئفىالقالأمالكأن!ا

أ45
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"والمإلىوأثوات!اوأ-*ء!ابا!صا-اتهاوتة.يخىنة-ىتهتز!ط)ك

ولهالم!3ءذاا-ثورلاوأنا،اةءىاابر*لإلى.بهدإ)يماأذءبلم

..اطبن4ةلافقمضلمةاالا

الاهالءرز.أل،حاؤقلةابإلاءسهطصا-5لااراص!ا-مموناذا5أن

ilاعاةةا)5ذ.4طارآأ--؟ونإلا!ا4-ههلاؤىوالىوالأ=*م ;iL.IJ!

..ا)ثتاءمعتأقى

وأناا)!طويلا5ءرأادقا-3لةد.إقاة!اأدإلى.4لإطاا-سأة!

الأرضقوأةسبأساةر.هدا"أذءبانأرتد،ج!ةيعلىأءتءة

.أة-ىوقى-كلاإلى-دة!ةقياربوأ!هت

.ألاصترأرءنزهدتهـاةد،الأيداعDوما)5إب.الىأ

.أعاق!نية.هث-!صدشص"ء!31-تبأندأر

.أ-ور!ا!حولىمنا،ثاةفىالاطوJAأ-أأنأراد

.اطءاةسة""ثت"-داداأد،إ-د،أأنأ-ب

،اتدا-بلنهأ،أ--رثومكلة"4نةتطعا"أ.ات-ط!ابيلاأ"ذا

تا.وأسهدنروءا."نصهبرا-ل4:وتخم-مدةأ.كا،أ-كقبيومعل

اسلاذا35أنو-ةل.5Iد،5ا)ىالمر-لةإلى!نظوءر-لةكلوق؟

اطدمدا)مهلءننبث/9

.را-تإومءة"علا-ةدعاع)تمازى41خما!هااتبلاءذاءندىأن

جدثداةةاادطههةدمةأةبفىرااالذىوم511ي!ىءكا.ية!ىتمافىى

.إقمها4إلإإ-تبة!ىلمءلاكبيرااو

III
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غن!الاهذولةا:اءبالىوب-ور،لا)55قؤءدذاطهاةقيه"أن

نأهـهد.و.ثةاتهوالأ*ررألااب!واخقاتدامالااطهاةأن.ءساب

ته!ءاةتكا،ا-دبا!إ-تذهبهـوزإذا.اأ:ه-وتةسنشب!ا-اح!"

.14او-ما14ركا

-ا-بأنإل.ب15ا)ثةب!!و-ذهبنلرا)-5أنإمد)دال-0.4أى

مخودب!ار.طيرولايررىولاإ-سففلاتة،نايبدوا-نا"ذأقالمال

المرحء+المنة-4ءنوطوت.أث!ظاه-لأ"واارزاءرة"-دالأ-داث

.الأ-لاموراءب15واكالصاءروا)ةرحا!اصات

.ا..راطولأءاةنافي--4ربظلا-*مهناكأنث.دووا-؟ن

ءاكىة"أ،ارحا"نهأ:يةابأ-5"ثىءأءنام"نات-ألوأةى

،ظ?س-ا-كا-ولىصاكلتءونأن--أ.قىحياسفةى41ارصد

..المبةرىال!ةرحإلى!ظأأىأ

اطصنت6باايرىاطياةثاداماءكلقيفةأ:هـ)بهيأ-ذ!الكلال

..وا؟-5-ضراطوءانرعةفي!سا3ناريةلىزاهبة،الجال

؟47



كودالى4ةتوءن،الةثاو.ءنملبهليكثت،الجالإلىيتطلعأنه

مأط.-باطالوا-دةمةاولقأصو-مت،بجددة-إ"قوليندؤ،

i^هـن:سفة 1L jJ.إلىثأ-.الهرمساخمق4الىتهالهادءةالبقمة

.إ"1أترإحقصنى41اله.ت

الفر،كانخفيفهاتةاتةففىإلىفهيمث،ي!ومتا)-5كان

تبدواظةيفةاءوالأتو،بات:أنحونردروهو،ته51511ةأتواير-ل

.اخناننتظارأبهطال،ظلم4-ببءنتثحعزيزةآماليهيدكاك!مق

اطبتاكل5!عااكثر4-اهـةفىم!.نبيةالنخهـالةربدتو

:نة،13ماذاأةصىأصألمفهيت:

غامضا.ا؟وابوك!ال

05لدالهول05المجدهوءل.اطبو5هل
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براعمءمتنةتحبدأتاشاالآمالقبماأصىخأرا!لاخهذه

،لاحزانوالاملآاءنظلال-لادقعثت-ياAءاكةادكانلة،!-ا.هروا

ءنالأهـليكثتولماةاعباكاهلىةوقويمد-تإطياةىةةمناقت

-!عورت.ا-هـودواا-خوراأ-دأءثىقطركلق،اةورامنبص؟ص

.احا)-5وأثراتهالة-رطدعقالأملأةةد

امأطا4اةأةسأوإ-5،تىأعاققأجدلم.الأيتاجءننتتولةد

.ا-كاءةاتا-ورقوثة11ا؟البما

.م6..بئبلرد-زفأما-وداوص!بو.ةا!يىءلىثهاطزن؟لى

يديربغالرفىا05-ديدن4أتلمقةىأإأ!س،بهخالرطدو-دأهوموا

مهزكقلاا)ةاالو-ررةأ-س.اثاءراهـنط-ءةدوا.4قففهى

.طربالمتالحيتاة

.اله!روهدوء،ا-،ءاوةلتنة"ا)هـاخواطال،أقالموثج.اراأن

.ففار!أوعاطةة-ورة..ةلصهورآراطالاإلبتعإ!ا.ء111يروتر

تة-ولم.-ةونإةءذام"أتماثاأقدق%،الفةسقءثسناصاأ

أوجم!ول.مهروفثىء،إليهتقعااحثىءخاعس511الىالنذلى

914
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قيرىقوالماء،اظضسأروجوااطةول!ةدار.ثتاراإلاذهـهت

أدأقاماىlوةة-ح،رو!مابتذىا)قااطههـ.ةالوحاتأ-ب"نساتالةة

ا)رثف،هـوءذا.لاق5511ذأث،المهقبى"يقاهاواق?ىكان.اة-؟را

يثىق"ةاثبم-5."!مافولهص!ورةي!دىأ"أ.أشدصا.طلواا!كون

ةتطاما-،عاحمستا!.ليثطوأ.نىن!ة،واطةولأطرافءلى(ديررط)

الأرمىإلىء:دةءااةةواتاقىيبررىوهوالماءوؤى.نروء!اإلى

..-و-قةاعا"ا

روفعة4ا1اطتارةصته!ءنثدا".أ-لامامه!إفألرقإن

.9-اخه-ة

"ثاإلىأ-بءا.أر-راقا!هادءةكا)51ت!!ىاطهاةبأننكلسءةا

ثبربنالال15jراتا"ماأياء4-كاءبيىيمةأنأءلما.امةساعلام

..قيحةإ-ة"40و..ةراو

الةهحإل-ةا،ا؟.ليا-ةد،ىا،)،-اطأشبها!ةراهالأرض

.-هلذكاءارة-

.اه:وت1ةوقغة-ااطامبراجأ

واطدائق.!لاطةئيالأنا-ىورا!"ازء.قاوءهيرأزهوراسذى
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أضبارطةمنمضدلاهكمةالةاثمار

الماء"ةل5،تدوروتدورهـيخيى511الم-بةوا).ةرة-ل-ور!اترالةاهورب

وا!واهالثاملوءأ!كل.فىالهراطةلإلهالقرارذ!قالمبالبئرمن

.الماءفىادلاةاوعوا)نر.اءا!!سوالأوراق.النا!م

ا!ءلي-؟ونققول،ارا-حاةض!ءاقإشثورةاالمهإةءطات

.4قظهالمةتهـادةا

اهيئ.طبوةرةوقن4قىتأن!اإ!يدكأهنية:هث"ةاى-وت

اىاطرة511ا!اء،إتالأ.-15بمرىا--".يىوطدبرمةاطرةوقئتو

ااملأوهوال،!.!ممار-لا.ى-!هأأتكابوم،ا:هاباة-رفىا3ءاثأ3!ت

اليةةيإ-لاميدبهرالإبراهه.ية!ةاتءلى!اكاةروباءةظرأن

.واطةاذطباذمر،تاةةساقبثيروراءت

511إةإ-في،وطد-5-احرةسآ Taءلى-خرة"لءناك،ل

أحادثوأ"ض،أصةاءاموابأأة-اق!اى3-ظ،اليرصهفىساصاىء

.ابى-ال

ئمةراتةكا،حةا،ين-ةء%س!ةذثبإ-لافىهـذكروبرايص"ذاان

..اةةساي!را!!اطدإلىزءؤة44:ءبرةبرلةةتكا،4نة)

ةيفبث.مارةاالة.Iروري!دءلاا.وطبردطر-ئالىءحراLآ؟&لا

.والاطمئفان،اةةة-ىبوةا-اهااصماءوا.اطه.ليارهيباأ!وتااثذ

lot



منتهدواظتساءوالمروجواليرسنفىاة!هيةاآضواء.يرسللقالمتآءالقصر

بى."طورا!ااأدجمد"نمةاأان!وكأبميد

ترعة-ورفوق-ا4ءدمعاءاطرا!هةافاقىتالضروبصاتوجا

.اكمرإتأ-دءنقمدإداءيئ

.Aء!ىزإيص!كادو)حن

والمبد.اطبرؤىوراءئرا5ث-ةزن43إة

أ"ل.ا13باة-بندبروط-ا-رة5ماآ

for
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ءش!ق"لأوةقوالاناث.اباءا!المن"فدثكانءةدما

ذا5والأهفاءأ)نالوكان:.آخرءماقزفحرأكلاة"نتكا.ا؟دتد

ا!ور-اأن.طدبفةiءت.فى!!؟وا.اتاط-رهد.ولثتلوا.ا-كال1

.د"محفل-إ

.يخيرةو-وريقتهةارا-5بكل!راةا؟+ليالجدإدت1105!ا-ة."

.أطةالكهناأهـسو

.8ابياطهجةاهذ..ءردةةظرة!الأهوالى"ةظرفكانو5أءا

41 Ilaاب!ت.املىي!يمءولهدااهذو،ر-ا،نة-4فيهلا"ر-5ةاتبهصءاو

طة.ةا.يارا!.تب4وإيةحرأنمني!محغهاطلواةا.راوا)-حون

هذانف،لةتالةررءإ،وت!ىيقو-خىب!مالأطةالتو-اءي!ةت!ااثرر

ن.يبثو-ثقى4ضك"نبأصIاا-لامواا-.تا:اطياةمناالون

هـاابلاليردانهبل.إطبC،ةk،تر-بدةأغتيةأو،الإذاء"

إلى-ة"هثأنامالأب!ذ.وإ-مد.يربوءوءنه(ةرثهالمذإعليكلهان

.افكارهقةارقوهوفة-"
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!مللزهوربىءاكأ.بالاأ!اواءالايام"ة.احسلم!ذاأدرىدت

ءAiة-ءثلم.وا!حغيرثفياأمحاقفىأندا)ؤبمءن.صمدر.4أءرفلا

-.رو-سالى-ةيئق!اءافماماو5ن!فامضهاع-أ4إأحىودءى.نة-سلى

أءاقىقالامب"هذ.وطشصث.-ةاءكاا!حاةةالأ-5أنتت!ةلةد

زالتءاول!!،أموامعثسة4فذ-قيقةأ-.-تنم،أءوام!صة

.ت!نا.اعةتماحماأا!لمفىأراايوما

كان!اكيرأاليومءابصلصان!فإن،أ!لافناءنأ-مدمخنا!)

..اأءرثل31ةغيرعليهيكل-ل

ن،14ودون..غلىأ15دوفىفىأرازاتءا"ذاءن،رتمو)ح!

،-يراHطريةأثقيكرا)باا)ث.ابصةذعلإ،يمونألفيب

نتديمولة.الصترمن!هاايتظةدن!اإزص!اا!ر"شالاة!ماراتألى

.قىضها.لازة-ىلأنتجضهتهول!ء،!يرا"اقالطررف51

إقا،1أوالةصةي!غبأو،كهجمىةب؟برةاحالمضاقيلوذانفىي!كان

تها)طر"ذابفيتاحقو-اطاهيرقىضىالتىاداترةع!ةاةا

..ا)ةارىءغاقاأنثتيروثفا!ةوند،إ!أد"ةدمأأنتثتور

ا-ضماهتقدةإشثىا)-حاةةاطق!ء،ق-رءتبدةتيمو)ن

ميدا5ا-احا-واواضاق..ؤ)فاقىواذيمأ.،ر؟،وأطعاةا-ىإأذسأن

.ةالاديىالأفدتةأهواءأوؤ"ا)!ممطض!هجءن
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فيوجوحوالى.-ثسقا):هصإدأ،!و.الانطواءة"شاة!ت

.ثدتزأونرءافرر.دىطةماعواولpt.صب!ا)قتها8ة:س"ن

،اوءداءذاقطم!4!ةاكس"ذ.اووحتدخللماذاأدر!ا-ت

3باواوا،لأتواهو-بق،ايىطةقوزهدوقىءورو-ب:دترفئ

وا)ةوانذوابلأهـكةلا-ترةقثتطلووقيد.كةواطروالسضب

..ت.إء!نوا-دضاعايماإت-للا

1)8-يرإيوء4،دث-!بر:!ر-أقءندعا،طمءللأرحثه:،ذ.اهر

بهـاغروة-ى!ن!هضةا!ث05يظوىحتىمهدأكادلاالدى،القهىء

lواالبقءنعي-لا .اطتاةفىواوهد-كابة

او-لااوالأرضا-مهابوااةثوموااداراهونرى،أدرى)-ت

واد-اباطراا-ب3تت)قد،عببا.ةىفبا.صطرردا)01وايىل

..المطيرا.يرماالىا-بلمعةاوأا-مادةإواثممرضىالأب

قةالاثساأو.اكهير1باطوأر4اخاالضهإء!تيقأذاااادرى)-ت

.لاةضتغمرالق

؟95



وأطالىأترأاكرنتةوأدخلأماوىاين.فىظافيعييكنه!ها

ا!هير.ايههلوبثهبلأطواهلي11منواجدكتبوأ

!.طار4والألنيومااحشو!،لث.صاو-صرق.يرفبرا-تيفهماطنوعر

وءواطفى.4:اءرىا-ضميدأ!بإوأص

"06
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(عةب،إبرثلأيام.ن3رلإباحقى،اةهوماناد!:سفة.ن

يصلاكىادأوى،-وت"ذاأشلها،فتتادواقىوأماف"ذا

هـ:هفاا-.احازالوط.الب-ة511خهلولاةا!اتساءاطةولب!كه

!-.با!؟اسا.نءإيتالاتلاورأءصةه!ةتأشهسوا،،ا*هوم

ا-ددرتنماقبمءلار-لمةؤاةاهـرةاأقىكأنالىط-ةقةتيملم

عدثهـةذور:3:لاهةاصع-ةا)5فىالهقاءبىالعاهـأن"الةةسب!ا

.أ-وان.ن

.إةاتااوارا-عاءير)لمإس،يومد"و.اا-ورةاممرر--ث-5ةاك5

بههةءا.هن!ولlollأة-ياتوا!-فىال5511ءبتاذإثوراءو.ن

،وءادفا"يسا!ا"هاظاالالأكلإلء16فىءلمه"يكل-لودالذىل1اا"ذا

فلما.4ء*ب!إةوااناممغمواوةيرل111كلار.لاءئرلاء5ي!!ل-وف

وانالأ!ة!إلاقي!ولا،ا-!.جاالا-حان،أتن4أو

.!ا-يرناةطةاوراأأءادأثسو"اا)هرالاهةإ-ةاظقرصصالتىءننررفأ

.51افىانر"يرولاالإةهاليرورلاإوناا"تكافىءممااءفايما

و-أظلالأ-ودالأدبولاالو-ودتولاا؟اسأدلط!كلرفنىان

M

يح(ةاهص91-م)



!قايها5افىافظةالىوأدهوشض-ءيهاأ!-وردإصةالمرالامةابئ16!دا

.الأحداثء.ارفى"خهيعلا

نأإلىيدءونمااديو-ططالماةىقافيد،ءأتطاءكئصتسأ

.الةربنح!ووفةجه!ثه-بقنافةقد

روا.ما4هـ!ىأن"ندائماالأءامإلىاةدحااصاعدااركبسأ-ى

.14ءددآاياءاباءظ.وءظه-"أءاد.مع

!لىوقىصلت15الةا-ح!:با)شالبرامةاللاءه"الاحماء-شول

وءوروءصتق4!هالما؟ري!ةا!الالأكل8ىوص!قياطةبهـات.نامات1

اتضاتالأودبمتةءاعلىالافيااد-طام"نولاطصهبا:ون!لا،ةورسا

.-دةمارأ151قاثسوابة!مر
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ود-5يرموءو،أ؟زقيومهـذا،وعأ-5كلءن،ا!لىاسوم

إقا!اإبىبا)حةبدارقبهرأتىااراجما،ءضاةرأ!5ت.امة811

.ا)-!تفىظ-ة

إنماأفاأإوأ-س،أعه:هذبهـاو)-؟ئ،4،!ةث4ثاةر-الهإنما

،اءور:ه!عاةرحاو-رر-بى؟اور.أة!وصاهـذ!ا-ضضراج-بيلوأغرق

ء-ررءنثريمأء،ي!اءةىا)شا-!فان4ابرلدات"ذ.)عأطاةاوأ

.ب!ااقىوص!خ!اراوأ:م،ءه!مء"ثهاأوبماع!اأأثاهـدأفاإ،ما!ا

Alإلىالحأ-ما.;i;11:1!ن!ةاك 16I . ,;Awl;أوداكى!ااراعار

..أيئو)حلأن،4وأء"كاءه4لأوا-أءث"ولا31نلملو

رز>tأن.ارا-دةإلىإ)با!+ة!نالقاهلةا)-اعا!ءذ.قأوداأوأ

ث:!موفىاوفىإ-وا4فيي!جممالذىا)هومق.ا)ة-وص!نأ-ةطهعصا

هذات!مق"ناأجدفى،ةي!ات-.دونر-لاتقالةاهرةخارجإلى

.صههء!-ور..ة-ى؟اخذتا!ىالههل

639
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فلا..عواماأالأ!ير)ةا"ةاكلمةى-بى؟ن،ء-ادالةاليوم؟بلته

به"باذبتأ!اا!3ر،ت5-ذ.،ذمريابةاقيهـدتةتد!!ا-ةا

إلىالةاهرة؟?نثاباو5؟ن*إةهاءاكةتءند،الماةىأكلاقق

.بما؟لض.اذ؟رإت)لاتهب!+"قر

وا!أعيهالاء.بلهوكاةت،رةا+15او-لاوةادلاب!ةة,i!1!تا

.ت!لء:قصكقرق"-ئ15ددمرءاة!ص4و.وطرا"!

ودأ،أءهداتهـدو!كا،الىترقاةإول،وجم"تطلىبأفىم!رماؤقدكان

ةأيدىأو.وت!ا-؟ثمث-إي!منولىظدمكأنهاتهير!أإلىيد-لثم

معلاوكاد.A-دأ"إلىاصصكيرادورةثل2فىبذهبواءر:سبةد

.و.ر-"رو-"4-ةكليدلاطدثفىء!هبا-لموبتفاراقءLاة-ا

!هتةد،لا4مرثهعبموز-.دةعلىأ!-لأنهـرة-دثو)قد

كا!ي!-ز5!ذأحل!ةأزجميكا.يئإ!ساأ!!نهأوادءما،15)ءس

ثخى!يته.ءن12،ثت!اث-4رالدفىن!ة:لقإخأندو".أ.إثمابهض9

ومضس،ماإها-ررهثاهـرةاةااءنحدهشةدلمه51وأ.بمرةتهءراةد
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لائبأبم،اى،ا؟لاةاص!تو-ب.إدواالأ.لابوابء،!ىأهاميفتح

إلى.وج!.ةبةة-ىذاتءن

ادءتابةأسيوبءلاكاماأولأتكا،-لوة4هراءإفلمه51ركاةت

اىإفى-داةم.لوة41اة-وا،ا!"يرةاا؟فامارايرادوإالأدا؟4

..يق.ا)طر

فه،5ردفى4اهإار-اة"لاا5،ار%لدتجم!ت،:بأيمإدأتف!ا

أ-5"تو".ا-رانبرا.إفودفىفا،الاتجطهءذاقأوءلأنومر.

4ةهيةولءماولاابا%!ااعاإوأر-ل.إ"يخ!اوثناحالأتاهـرةأإ)ىأةةزأد

.ةرثاث-اوىلاةرثااةاهرةاقيملما!لاءناد

نكلوالاأد؟عأنوأف!م،لم511نكلواتبراىأ-،لبدأتهنا!

.و%لمرلتداعالأءلهـقبرقىتالةاهرة

ةهية"ءةهتوار،فى3!؟-ىةةإطأرو،إقء!د4أ-.وء:ت

.ادمو-دهاقرأبةاملىءتى

م،بهااىإإ-سلىها-ةث:كأذفىكانا)غاروفإمضلى-ادأتهولما

ةوةالاإموا)!15زادإلارءنهاإخيراءوصة-ورةةة-ىفىلاطثت

.نرةافوalأاركلة؟اتارعاظأ،ميمتهو=ا

واةظهتصهايةعا:توةةو-ناتوةكلظل-صةانإنذهثومع

.وعاطةةوداإلاذإثةااد.ؤاا)ةقهيخام،ز.ةا.بالا-15بنا-

إطا،ةسأمهتوضوءت"ت،ا.يرمااتة"رءاءندلمهبمذإثذ؟رت

بمر،نة.هنطويلا

ill



9-1-

،ت!مءلاق.511"ت"ذا-ول!اقو-نمالا-5ذا5إوتإرأثت

حكايما.لا15.اط4-ةتكأ،و-لم،فى-ةفأوا-3"ثوأن-دأ!ث-ةمالا

ا!لوعاو.بالألمآتجلوبابوا،نةمهر!لد.ووا،ثإبسادا-واإلا47اإز

.اطزنكلازظوى

.dأهءنبثد،يياتر،اصهااتفرقهووذهباكاىاثابا"ذا

ءإ-ءة،بهةذهباأيلذءاث"أ-ابااءدةةةاظز.ات!وضاءوب"ص!ف
.ماتةد؟ء-تىو5ةإذا-فاحه0104ت-تانزلا

يحرتثم"ثهرتأءوءرره،إ+دير!سلم?ت."قيلمةالأياموءتت

..أما!تقإاطار1الىأتهبئم.4الىلمةزةالطاةبروا(وعد

أ،؟ادوىولهاهد،وتصبشلا)طافىات.مىءهالاهليضالةفىالمطار

.الىءوىاءمارةوا؟ظن!هلاكأافىةإمااا،نالةادءون.ثت4كلفواح

أءركا.أطراف.ن-لمو.الذىاصاباجضازةؤونت-يركأصمم

ناتظبل6لأطار11إلىأذهب!رةلأولا.سةدوققاط!مانلو

صهأةالمطارا"تمنارةء-اكانةلميةخ-اأةذ4.ا4.ةإلقالأ.قو-ةدق

.تءا5رود-55نهأد3وةئريششك
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"وىوالأ-زانالالاماةلوبابههسإ"مماو.بمدأكاطدو155و

.اإ-جىىالمرثشأبو.

اطلمواطةيقة.إينعاث،كانوأن،15شصةا4ا"فخث-لمادىهذا

إنهاواء!.بواك-5والهجم!ءا)مي"احأ!داء!ث-البءهورةةرةت"قكان

كان،أ-وداءلاإ-!مق4الإا-إيناكوثرى،اةراناث-5ع،ثشدد

كة.اطرءنثدا.-وةةتةدiوء"4د-حي!ولا!ك

.ا!"ءسبماث-معلموأنلإ)!دءةأ-ساقد"ة!اءا

.إوتاةربكلنعلاتأىتدلأندون،5-أةء-اءذات،ومات

واطظد،ةةحثوهـوشاهد-"،اةبراإلىةاراهـذهوذهـهت.دء4أواوت"

.ب"و-لم!فىكإتروا)ةاسوثتةض،ءاه"ثخاقنم،ثدتل

الفبذاكيى،الحياةهذ.قماذأءالأخيرادثز!ء:اءرىتواهش

104إ-شل15ءتا"الإط-ارةئالمهدا-ا-حىاUءإلا.ا:!بواهلواله

اونة.او-و!!.الأرضيودعأند"ءلي"ةاقا5!،درجءلى

4أث-ألوالةاد"ين"لا"ةةءنا(.تد!2و،انر811ليةرأاثيخاةفثم

ا؟يم؟بويركانا!ثةرخئم،)"يبر.يهـمما4إلمةةوتهثرووءة4دتةءن

إلاا)5-لا!هـقداالا!يضىءةورولااة؟سلا..,>,نهيئةوواتهمر-15

4..ا)ذ! Li..

إلا.ءماةة15اط4-تاو،إلطو-ترإلاطةثةةاق)"صاوتا)-ءنو

،ث!ةةبثترإهتةاو،ارما-لوأثر3-و،ةإ"لاةي!افارت%.ضناة.رأ-ظاا

..الأ-يرةالىطةإلىاةطارا-نرءببم!هاحناو)

IIA
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تومأة.ادر-ةاقا-تص!اة*كان.عاسا"لا:!تتذافاكان

لأولةراةد-ا.لويزلأفىل"تفلاةة-"فىا.ذ!رأ!عاه.!أاةذ.-اهثةلا

.ال!ىراؤ"-لإلى،دى51أ"يئدا!در-ةخمرة

اطيرريم!ثمشىديرا.إ)ما،ديروط!اإلمدأءنا)ةطارفاريم

،ا؟صإويرءو55إي!ا5اعا،ةوأائايرةةإداإلىو!اةا-تمادآ:ست-!جط

دونه-:اإد401ةهةكلا؟؟اللىتهة-و4ء!وفقاءلا3مااتو:وطث-5

اىإدعاالذىا)-سىالأهـير،أ-ةا-،ن)؟ة!ةة-خ!اونو--I55ر-وء3

طوإلا.بءهـرأا)ئا!ءصةا-؟ةإطأهـذ.وأقام.!ماهء4وه!ر.افه

أ-رىصة4حلأ!ةا)ءادث-5لاءل5أتعهةود"!ا!ة!هةطوتوا

.!اطةا)
.و.ى.

!11!0لاد.51و!اءلمة44!خي!ورةأة-"قاةماههتايوماذ)كمنذ

4وأ-ها:ار.ورأىة-ولهو-رأد"ءنءرة"الذىيق5511ات-ماءهس

..!فاتراإ".وازدهى

.الرءنعلى-لدترواح!-إ،وا-داءبنا)فرأ-دأدااأنف,ءةةد

يذهبانةيهلهأ.تحا)ذىاليوم!إء-كأ-رنربم.نأعدثرو،ش

916



ت4تلوةأيامفىا)ةاهرةن.ه"ا!خا4ا-اأ"ذ.ويةماح.سالاتاىا

.5591طمريع

بأد-ةثاكان،الأة!راماء!ايرةبسأطتإ!هعأهـهىاةدو

بةحرزلما-؟رةكابزيارةيك!لمءاشاةد.511-ءباةدناراا"تيرى

رءماراةعااأاةةةقو-فص4الأة.نأ-ئربظا"ارهـنذاL,.5الا

تاءاةاذا5.قةاظرةلاي!ت!ا-سااةطاراص!!امااخماا"ةكروالأالأ!ا-!ر

.إةمءاأولرةأظء،؟اثةم-وفأيةهمءنقهليرى

،الاةءساىإ!لأنقيلنك"-؟رؤةرأى8!ة-دسهوصهررق

التىاررينةاهـذه،(عاثه")-ورةا-!!!وفىسبردلمادثنةافأإنرلةرا

انبم-وىانو-اها.--مث84وءنا.."طتارةمداءاأفروط:ت

.ا:اما:ممالاماإدانا-وا-ةوبءنةمات11"ور.فىتت!أ

راميناةاءةازلرأى-كاةا:لااةرباةفا-45ث:حباديمما4و)حلأة

قى.اوا.هةوهررالأ-ءاء4.دتةإيئثة-لالةهلورأى"،ديارم
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-س!اروحرءى4ئاتإأت؟ة(ثن5والأرألوا-رر)لادى.ءهدا

اطميلةنةأدا.ول5أطىءثوخصاوهو،ا.-را:ءإ.،ء.يئةت!تءاأول

.الى.الا"!اءاأصاىءاثواذات

ءعا!فى-دأماثتاأشالأءال.ن3:يراما)15!-ذا-ة،ت

اط؟ى-فاةد.الىا-ة?نىةمرةلأولالةةحماوأت-ت.بىشا

بمنص،ظمرىخافبرتماجاءراإأ-صلأ،أثىإدأت.ز"

اتطا!لاو-ولىاباةأ--نلاع-ةت.ا؟رى4ءسءءنم!.نأ!جأ

اطبيمى.اارءنءنء:-افأشأءو،ء-يببا--اساء"مىكةت.إلي!ا

.ارءنإقاأأنعلىوأن

،فىهو.دى-كأأ-لأ!افإشإثا!فرءولاوافدظعبررارةأءلكفت

إءدىجا.واادإنأرىعة!.أىببةو.وافىوازءلاقأرى3هةت

+ا-طنغأالاكلهتوب.لىلا--،خممالمو-اأنفأعرفتبم.ةكأ"قةدهو

.-اخراز"!15يقا!رقواةتاقضافأرشاودءلمى

.ة-وةكأ/،فىةهأعا.لةت3و.اء"وءسجد!اية.رالىأفارأةتيم

ادهل،4مضاءةءند5ن!ةفيكأسالىثفو!رتتأأ!أأ--لىكت

بهشك-ر.و!-"ت4تمدتقدةم!ألىألU.1105؟م!أ--تو)ءكأ

ابهاأ



إلىدؤهلىإل،اتو-فاعلىذا5ي!ءإفالمأ"تأطمأ!يىودءش

إلى!عا-4قفىأإأ---ت،صدتدشهئاا-عأنإدارأث!ر.اةه.ق"أ

.أفها?ةاإ-افاتاأءماىعم)هـل511قأءسعت3اةد.ا):-و)!

.فا-54ااىاأخارأأتإتأكأةإا:وماأما.ح!ما1إقةظرأةث3

اىإالات!اه.ا:-وثدافىالىت.ة.الاةإةفىأ:ر.ادنلار-ةاعحغن

ا-؟هير.اهـلا)5

(نما..الاةطلملأقاىإاطا%"ا--راتز01أ-نأالح5ارءلحو)-؟كأ

4يمةإقاأهـمح!ردأن.أهيبأنإئ-طا)5.سةواتءةذع!ر)حءوةس

.إقأ!اواهد.

.اةإباي!لاهىallا!"اءاءنلإ-:ااةاطه-35قأدةلحاأنإلى-طا

ء!أء؟شان!أيم.ي!4لةداءرإثاأ-ولتبرهدت-دامءوأةة"لاءةذأفا*ا

.عاتلاذىا):!ءأو-م!أنتدأرأثىا.3رياتإلذ

ا)ذىءا):لىات5ءشةتءهـاكأاهى4نيا-اااللهيدحون"لا

عانوءس.ا)5!هـقارة!طل!ئماامزاذ.45:لتاقىاأن.ودتب)قد.اب!ت!المعإ

ءلىتدفعا)كأأبةا-ااافهب،؟ررالأالأ--اسخاطر!إلىثةةزما

..وتذودئ!ادا

.ءتءادتبرجملىقىثأأتىااءول.ا-مماءاءطاءةبأرأنتود!لهد

.وراء.بررىارزىاا-سابامنواكلقةذواأةوى!ان-اءءاةإذا

اعاقفىتهرروةإتامارإقافىلا!وءث!ةيمنلموأن.4أ-وهه،أكط

.ثقاماراكليته!ايدولموأنا)ةة-لى

729
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وجه-هناقالأورثفيمأأنلا:-لامهلأذا5،-لالؤط-قاأشصدما

."ءةهىبأةكاأأم،اتوأاذ5-بافىاقى،رقلواسااعدصهـاءهرأن!!-صاور

أشسيرإلاأ5،ا"سالأخيرةا)-ةواتفىإذاة،41!ود11!3هذاأفى

.الرمالقرأءىأدفنأنأطول

دأرت.أ-لوأنيدأر.أ-ىأأنأرتد.رحا!اةوقاء،داأ!مأو

.اطةاءقإ!وإ؟شإءداأن

اءباية+!ا)بءإتةدءوةةاك05ءة:فءساخأة-!أءاققأن

مدنهأ..واطوا%زاطصبوراءارءنأ-داث4تث%أذىاالإأ-انخ!

.ات-ةوءثسرأ:ظاأن"+لم!نهزءافرةثراخضا

قثطرفى5؟توذ.يلومةذط.نهثدىةةتتأقد.لمومالىمانواح

ءفه..د"آتر

فولألذىامواه1فىأو-5.اقرلأواهـنأ-لالقإيبغ!:تءتاءساةد

.الةأستسهدق)نو!!ماةهـ"طكل"لازأقيجة!إءن!اإيمله!ظالقاجل!ااهـذأنة""

وراء؟.نوإتراءى،ا-،ءاعلاءمقالأاوا.ات!أم،ل-40ا):تاءأيامأن

-ة-:ه-لنرنو.أوراوأهب!ءهورا!فى؟ا،،ءتا""صيةربااةذالةو

ءاءن،ات-ةواو!مثةأالصه-راءق..تقامارايةالطادر1)تهإء)رز5

.أبءسءنإهدءنممثهة!-إلابهـاةر-فاأورأومو.3وخ

..لوا-4ااماإأصءكا.ةدهراقهـثس.ئ

*أ
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-يةوالىهرUأثإ--اسلإاذهـهاةة-لى0كأقزةس،دالهث4-؟ثق

ةدمبخفةات.ا)-بىحاهةةسأ.للهاكاات،ءلمضىالة-را،لفاصةخا

رحمنه.الى-ط،5"،إلي"ةء--7،افهاء3عيددةزأروس،الملاثفي

مم،.فىتضأو،-،خهـىأو!وتأنيمأنلااوور-04اكاعر.;"

.ن!ا-إثاكلن-ةالاويماعاطصاتأن)توطو.إث"اطدارةاطضهجرؤخها

ء-يالمهةا!!ظ!تءذ.قإ)ث"-4توالثهيإء3!ت!ا)كااةلموبا"ذ.

ثلا.طوار-ةخوأز،"-لىأةذ4نءصارىنتضاوةد.نهتواروءة،ر)ىإ

تةطاو-د5اذعروا)--ودواءطباك،رة4ط،ههعارةحلوة)ىاثارود

"ثا-"اءةابهـ!ىاو!.ر!،جى".4!او.أوارأءتواتا،لةطهووكبةا.و

قا=!لىل511ر-خه،-4اهءهت-رو،ة"ااةرت6و،ةهةاهـدت!ماإةةوا

4!ابوتتو(ص.باساثواام)طهاءنت!اهأةا،قأ:سذاإ9،-راةاءطام

.ء13ءت!إينوإ؟!ماتلىةة،ةلحاداسبةةتلىء11-اإلىةضةرا

فءثفو،دن)5ا--حزو،ةحمااةأ!رب!عا.عامإلىطمن4ودتأيامتلاث

!ةوالى-؟"اطقلةالأهـثأتءثس-ءماى،اتةا:سويروح،طةةطالةاب

.)كا.طهاالا-ة"الى-،بةالاو!اع.تاةأا)!الأءاقتبرددو،إ-ووا

175



!تتيرى،يلاطويرقالأعارثقو.وأوضام!اودها-ةن4ت!رر5ىف!ذا

لا-بر-افىوبواء"،يةاطردهدبيوا)5"الاةما.،قد"المجاهدةمجر!

..4ت!ثوالتواابذل

اتثس51ةعيطيةا)ةاهخواثةت،كا-ءثس"اااةا)-اعةواولإلأءس

الأ-ذإة،اءاكسءالأءام،أ-اءوجالاور،وأطةالاأ،ئا،الناس.ن

+وا-4انبدقى،ء-بثرة4ةرصمحكة،"والأردوالا!هإت،إسواللا

-،ب!مةبرةلووالةرحة-الأ،ء،عاةلص!)-خ!اط-ثتو-!د5511

يشبواو،كامأبااءوالر،و"-امشيمنلمةإذا،اد-رو.ماصز-وفى

.4!اتوالا،ثرنممافىابهس"ا

دءو!قولياليهاه:رر1أإمعضىبوت،الآخرالجافيقوهـةاك

ب!مرو5أو..؟اي!مطأو،ا،ئهمارلاةروا-رءةممادبنلةكأو،ءجم!و

..ا!وريرةاهةوا)5الجدثدا؟إهابءناةةرا

..ة15اطهـىوتاث

17!
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!ثي!انلارهإ-ةماص!ل15تلىراطااةة-"صنه!تارأنارءاث-ةملإح"ل

كهررةأ!"والان4اهإا.ماخالذىداثماءارصاب!اعانر.إديرصالف"

.،اك-ص!ية

مف،-ةهرةإتكقا،الص!فقأء-:باطوةلد4أصنذ

سط:ة""ةاكهلول!ن..اظولءنبر!مالاء3؟ة:2قأفى.و!ذا

..آضةدواداأفىبءنة.يىا"اوأة-كارى..ا؟ادة!واطرىققهل

القماملا11""اصاهاماراظون4مجهوءةاثوما.ةاحمقا1أ-5-تاقد

خماوةأى4بأ-اوالإحلأرث"اةاة15اط!.دولا،ةاAAlhولاحمرةةتر.للا

..ايةمامالى

ا-ظ!لا،اطائرءو-ف4"أماثا..4ا!!اؤافىإ!اوراءذا

ود)ك.والأهواءأطرا"فاقىصلاكأايآ:اتوا-ةولاهد.ةل4ةبيمأأن

.المجر!"ذاقا-رىلأنحLأ-لاةأن!

.هبأذ!ذااأأأ-!حولاهياةاثوءثاتاأتتحأنيبربو

كاناد!اطرةقأ"نبىانكلرف-دا!ه!اة4اقكللىأن...

..،ارمان"قئمءاع!هة"فىأولاإدأء4واكى.لا5أثة"أنسبرب

177
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"ذ.قىءؤلةاءقأصألم.)ةة-ىيةادماءنغروقو5وعهي

الافىتةاةشا2إ"ولاكقا.اةثساا!رز-داةاتأ-لمقلم.لهأهل5ىما

وما.فيبماع.!أصبحاشاالة-ةيماJtءاهـتث-.يرأ!هو!لهاصهوقلا

ت-ما.ةاايم!ا5!تواا)!تتدهن.بكلقودظت

J.فيرةوق LtUاعسلاهو.ة"هصياةا:,x il?,،اودلمالوشWلحبواال

اثةاقإةاإوت5أذعةاون.رةارز.5ق...إ-ا"لاإكةة!ئ!ا-يث

إط"ااشا!ءوطاذ.5.نحاصلان-ةةرلةاإ"خزلملأ.ةأءقىثأثوم!ءتثب

..12أةطهأوا)ةإس!!

ء.ئهأداردعلىأ-انإث-وىولأ.-صاكللا!!دع.-بارسإة"أ

قى-5لمأنهأ.-وأوانهةأباءئرت"لاا!!أء111&."1.1.بأ!هلهاو

..ىأصرة-15لىإنابردو""نكلنءاؤناءسةث-ثةاتة-414طظ

..ةيهـاا!هةاءما؟فهاءاواطثاةهذ.ا-ة"ءااذن

178
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ات!أفاةت3ا،د130وأ-سالانt(راهـهـذأ..ةالىو-5الى5ى

هى300يرا)يى)"تناا-ناظرقإنكانوالى5ىوأء"ش!اا!ب!اأن

ة!.ءكأب!ار،داؤ!ه-ش-5فا؟ا-االآن-"كاةالأ-ص؟اور..الأولىاوأةا

ةلمر:4د5511علىفىاقىو..تكابمةااهـةتالتىةالمرأ+ى.نة-ىاةممكا

اطثاةهاة:تامعلىوثتهةفا.-وةقالأهـامإلى"تادها)كاوهكا

ا)نرةاءا!اة"اذه155ءةدأ-دث-5،إ)يمار-ءت!الد.بى!اهتةإذا

و-ثير..الأءامإلى:لى-ةولوهىروش!اا!.مبإوأ-ص..ا!-.4ا

.15و2ى.ررهاةهـ4انرو!ه.مابا

ءنءةررى14!ابهضا!أوقان!ا-ةماءل..الىو-04اىاخ!ا

وا؟رىوالأةراءاعا!رافيرةفىةافا.الانةدرء1رف51لن..يوند

.ءافىوأةتلمما!.رةةإلىا)ب!لأ-دلالأوهاماءورا

4،بىب-طوى-ةاخ131،ث.فا!اا-خأنأس-ط"حلإ-ةهافىب!ار

ا"-تالواح!الهالمقوا-كة!ا،وءةت،لىنذانةوماغةهتر؟ا

15101أ-دأنحلأفىث،ا)ونيرأتدىق01إلىا)ةطإمءنارقأاظلذ!اث،لى

ا.،شاأوكهإكرثؤهقأنلايطيعةلميان،3يرىات:اأورو-:ة

.هاناصايما-كةكلاالىا-يالمعاأو،هنالاخر-هاةاتاطركل

97%
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ق-الأشأ:اهد..الضامقدائما15فبرد.-امتةصداأت.

ا)--تيقرأونا)صباحقشالم،ا؟وىااءةاأبرهنجزءاصاروالفد

..ابيوتالىعاهورونومالمساءوق

.واحدة؟مةJلفبادأندون.انا6ءأ-ررخ!مأض!أفراهةاك

كماة.-"ز.-صةمر-ون!اوم.كامموءثاأطدت!مخأ-

وأءرتأ!رفهألىبأفأ-صاترامالإدتلءخ!مالواحدأفى!،وت!اهي!ا

وا-د.ةتقيت004يهيثون.ني!ملام-؟ار-أءور.هن

W
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،اةد"!كل،قةت-ىكاورود؟ق.بثراةالمد511قاء-وز؟صدافى؟

.ءهـ؟ة!ا،ية"ة.-ورواحالأرزلاءةاثا-5االواعصهةاء!ا!حىرأت؟

.4إاةرالاماوحالىءنص!ثدبالتهي!انالإن13و

وروءرونةاطيراة3ة!لى-درةةزادئ!االةوس4.إأةرارتوء3

.12لاءاو13-اأ51برة4!او.ء؟اصا

لى41ت-88-قا3:يراتو!!5-إييملىن4أ!!افةاأ-:"ت

.!.الىعلىjءينا!ت-5ءصذ.دلىفى،ابمرا!كان.جمهـالا.هلق

..لأ-لاموابراوالىو!!!فقبالورشصةوفةأوأ

4كاناماناها4دتة11-وإلى.أقاا!االىتف-ون4أتةإتوا

عا؟و-ر-ت.ثلاعاوةة-ىفىلأصلادؤةتئيفى.فبرااساق!اتالاز.

.إ!أدفأعأشبهعاه،إ-ةالىة-كان.بةئ!-ذوةأ"اقفىوبز

.(أءكاألم.1وءدةش.ل4ءركاتبرارب-!ةةإلىيةاةراوأضاةت

.واط-ء"اللاء-دواال،-دباءإ؟اوأ-رص"ثطراءثقأف؟!ءرة

.قيدا4تيرقو-.ددت.لىتحلأثة-ثم.بةء!وةطيااأت،ن!اأيم

الأو!امووجدافىاة-ىءنواترا-ت.اطقوجم،1كلفهه!ا

...ب-اورهاةتكاالق

Mr
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.وىمضااطهـدءهد-دثبةاوذ!رتالا"511يداءقعيتما

..أيامإي!وتأنة.ل.04ةت"خمااشاالأتيرة11!ظاتت,.'

-ذهـبأنإدؤا!ايهتةولا:"ا):اسنفىا)كأها-ةرىاإةظا؟ةت

محبربأنبرإدن!ا.ء!أ،اة،قبابكلسميثضو.ووكافى.درسة11الى

بمدزفىجأتد.اةأتراارواحأت!ااوهت.يذهبأنمهلا)ففاة"ت.

،ث:احأللوبودماقو!و!افاة"ة15.لإ--4و،تاظ-!ل!سن

..دسااربا)"كانا)ةدرحلان)و..الأمامالى15إثدتذهاياأن

ء-زةقدد!وهع.لل!--،5لىوثدافااةرررالوحاناةقراكافىأة

اءسار)"-مطى..اةدراية-!را!ا.ةة-"لء---5هـهرفأنعن

..فة-"صريهرتولاالناص

؟ةب11Sءنالألوتءتد..جوماةوا3باا-كواإ!الهيدءهد!قط

..ءلااءخهـافيرجأنيديرإهن!ا6تارن13.اللم"ذاءنلإتواد

.15وأسرارا-؟وا؟باءنعبرأو-د.؟اقا)قدرسا-؟ن

41!اوتاءالق..وذ!لرت . . . krlر"هـبئقءه،محاتى?

كبرثاثفي"فى"أ؟-ةت)،د،.:سأم..تيرهأذكرل0005إياما

559



أبةل!اتفىانةمناللامن.؟لمةاثومافىاءط!اةد..-رأتهوأحب

..يىاتاءرةقلادة.ماإ-!الدوفى

،تة!ىبأنوندLAءءثسسة"نال:؟وقاء؟"4و؟اء!اأذمرو

؟ير.ة!بإلىويرق..84بمai,لهتوداط-ينئ!أنإهدمهإذائم

..ا-مادةاءنات-ةوءثسgiا).ط51لقد

ر؟كىان..ولةا)طةءةذفهأءرأتت..ءاثصء؟وش؟رتوذ

.أتظر.اةت3ثوملبموق.ماةلةاوأاطلوىبةطحلىةتةمراةاءنزأمام

..ت3برو3برنأبمد"ةةءرئم..هذ-راةوأفاتء!هذاد5او

ءنا.ءحالدفي!خافاة-د..ءهـا)"3-ةتو)مايفا4.ىوكان

..)"!،ةاكةشأندون

6"أ
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يزاللاالظلامكان.وهادءةبمهيه315115را-ءاخافى:التاهرة

االيل.خهوطاصركطرد-فزوبإهاحال!ءاحتواءوأ.الأحهإءثةهر

رأ-"-زوقيرهلا!بزل4ط..الا-ياءإلىيرر!4ءجىلمةكلا!ناح!إ

واةتةاتاصىاعر،ت،ة،5-!امدخار511و.اصا-نااظبزطاولة

الذىل.اإةهارفاا%قدأخلها!وناةو-اءةوه!.اثوارعاأواءلق

الأعاباقوتهرر.ناء"!ص!ثير-*11-لوق3اىاإئع.إةا).رإلى"صه.د

..اقامااوابكوواية

جا-أذلماأوةذةناإلا.ةءظلىفافة135عإ،افذاةواالىرأءىتةهور

ذاهباو،لة-5ء!مهوزر-لةكاأنلا.رر.اتت.4اا).!اراتق

.اة-را)-لاة

بةطإفرةا-01اةتكا.قيهما!!اعزمرالىءةبسرون-يرام!لا

ا!ه؟حاكان،ا-نتاأكلتتردد?ةإة،ياتبمر..ت!ررثوكأنا"

.ورة،والث..ا)-،ء-ةحةءلأأخيوموا.!-،ءنإمدقتثصاابيل

..صمدقث)ماراتضماما

"ذا؟كل،ات.ابواالأش!ارأوراقفوقاةدىوااطقولصظركان

..فاهتاإءهاساو.ع!يباث-االةةوسقمه.ث

MY





-32-

!قب!وةإي،أحبةأىإ.4ءة6نعارقأ-لث؟ءا"ةاكأنأظنط

فىاالأبالورقهو؟ةإ،ءايهأ--لأنلىأ-يحلوشوأت!."لقصةإنماألا

..المطابعالىادرإتءملأ

اجى،أدرقإقيامازال41!11صوبأبذإثنةءىقبرتصلإة

ه+ما!لمالانحقاتمازاا)!اذاةاتا"ذ.

طت"،)15ل!شيرولأي!أصةظر.ةظر.)هآ!!هتأولا،ا-؟أى!،قارر

ر01الا13أحصماءنصؤرجو.تطبعوهى.بتركوهىاط.مةاصظر

..وأررقاطبر"ن-وىتtأ-5..ءما:وء4أصب-توةدإةاد؟قو

..ا)ثهورهذادىتإقالدىو5ةور11لم.يرalاا%ىا%إن

م1511قود-إتكلرىن5؟!اهالأرأءامااية3أءصودءتاةد..

الةةقو-دىءالاورا?ا-لمةتللا-5"الأءوام!ت.،الجدثد

.نماواءوالاإضةهالا.ن%"ثاوحالىأورهتإ.فىا11-ثاب!ةاطياة

دفءةي!ات-بة!ياة.ن-دثدة-ورةكلك!مغةأنزداةضا)ن

ا؟ةافن!عابمد"،بط؟قيمايرء:ى)"حا.بضهاور.وحالى

.قلأماواوهاملأاياإةاو..فىا511لأ-لاماام-!ماتيرت"Aمرت(1،حمطوالر

ات!ا-لىdآ!أناماإلىثدهاة.!تث%ر5ا)هأنإا-حماأئإ

يئ."الأربهدسناطة"ةث،ت!م-إبدأوونةير.بم-د!دةة-14إدأأوأن

مدادآوا-ةتكلتيرا.كانة!4ام!.ايىاةأ!،س!إننىأ-صا.وموا

918



..عا!اثافىا5لهو.اط:اة:لى15كلء":اكان.صاتةول4وق!ميداصمن

.اهو-ة"1منخز+جلاذا011اوجاك!ارع،511-رءهاراىاح!تدلالماذا

y u;لهالمجاقتحم..

.افاهـأاءواءلش!ردتهالذىاقاباإلى4لاتبر،ط!ظ"اتمالأدع

ن.أا!تاأ-لوأنلأ!اول..ماثةاه-ةتالتىا)ةةس"ذهلارةى

بهطه!ا!ااطثاةت.5أصة،أنمدأر.ل511ةورايمالرالمآثا؟ةلى-يا

4ءإثوتراعتا)ت-أ؟وتف!:ا.ا!ىأباطاهـذاأءر..أةءىزاد

.اباما!اا.قةآ-ةءصاهةة

591
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.اناةهتا)ظلامإ-!ب!الدايم-واتروبا..طءرريئ31-ة

الصورقتمإثرزاتمااةةسوا.ءةءصفى)قالمارتة!ا!الةارهةبةكلر

..و-هـ"لمتاليوااصا.ثق15ناهدشهااكأااءا.لىاو

لأتةساخمطلأراط-ا!..را!لأثا.ما!اءا01كطانا01رلصوإ

ش-اةاهرةاء011هـإتألو!ا..4إتاراا4ثوأ،55س11ءوثوزء4

.رةأءودأفىإتأ--allورءدة!وتر-تاةةساقءست

:يونود)ءاتء-ةون4ي!اةفى!ة:فاروءا4!اووءهقياتب!ااطثاةإ)ىأ-رى

اةاهرةااىإقا)طرءافىتءف.اكلاءب1هذ.لبملن!ة،ىث-إ)،د

يدءاوفىةيهاةما.ملإط+اةاأأثةا!ا.اتاءب1"ذ.فىا)ءة-"يرطودذ

إهوال!ااصااءذهءادون،يمنو)،..ا!اظوءالاوءةاءمتاط

..كثيرةوء.اءب

..ذالضد3-ةاوقىا"-يرةاا)ة)هيةاطدودقءثةالوةاسءاة

W
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ةا5وةوبكافأ-لا"افىءا-ناباخرةا..أءصءماشلءا!

.را-ي!افا-)ب-كادؤاا!ايرةةاةةاعارااساولأرجالأصالاواءنلا.دد

.لأقاهرةاىإأ!رىمرةتود!قمصاء"إتحو-اعة

.ثةرو-.ن،س05.نو-و..ح!ا!ام3-ا.!ولواو.لهبم-راه1

.-اهت.ءءادى.اةلوباواءة"ثسهـي!ر،4611-4و"ةاككان

ضمالايذهبولم.سصاءةءنثرأيمتةةطحلاظلاك!اتناءافىثتركلم

..ا:ساشكلولأو!اراتماةلءماي!ولا

ءناك.-لىوا)شعلىإة!فااصاإعاراإةناءنثلأماواتقاماراو-ئ!هةا

ثلا،رروت-5ةذ4ةتت11أ.امتةيمفىإ.لماهةاكان..وىاAااأو-د

.!و،تث!:؟ء-ا،ةوط".زوار9ظارا%قءر-قيتهأدوا.هه.ءاط

كيت.حمتاا1ضتااثوءه".و!طااواتأدرز.05لاصاه

طويلاةرافابةطرصضان.بةاأ-إهتاقاا3بالمرإ)مااأوءور

...الةحاطاق

W
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أءسه،أول؟ه"ءسءربة4دءستأنداوم511،-اهـح5اةطات15

مارأتعفد4!لينتوحز..اراطو1لىاالعاوارن4قاطراقوبر*هو

فئةظوبمت.أليهةإ-ورةةةةةتحاوتاءسمهومدالصباحق-متا

111؟دةت-رةقوفكلنأر-لمةاإإءه-خلطهـةان13ةقد،.إ؟شءا%

وءو،ةة-"ءقلإدا:ةاةراعاافىتأكان:يىلاقوIهـ!أ!تاitيةاو

..وإةاماواورادهألويه.

.اقىطجق-ءسخوهى،احا)!5ذا5ءة"ته-!ةتكاةك5أء"أما

.طرةونؤرجو-رر-لوءةاك"ةاتذءب

أساؤثكان،افيءزيةا-ددتؤةةاةدةفاةأإ"511!سأأى!؟تةا

بمةرد!وأةتىقييأ)تة!ماعةدإ.لاءناداطت"ذ.قو-ثأ!

.ا)ها!اتءذ.

.ؤ!ادقوءبوالودترت!ا.وسةةاتوااط!ذ.ل5:فىى

lid





-ثم-

كنتمنذأذفىقترلتزالءأ-ةيرة34دالبوماماإاذكرز)تلا

هذا..افهرعه.سلبما،ءبدابراهبموراديمءةبدخات..طةلا

بحماء"لىالرادفدا..وظاماأبىصاو3اد،لاقا)55"عابإب

..،رأسكارفم،وءفف

إليةفى..،ي!القدبوةلأترفىأ.ن،الرأسضتة،ط!.!صى4أةث

يف.وتأةواا!اوت

لأالىطجةقالأحيالىءنيريمقأةلىأ-ميالآن-شز)تاوه

.،رأ-كارع"اماقزيدو!-ايماكمتورءوتأمع

791
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.أة-ا.افىأضالةوءا..مرةلأولإهية8101:"

وظةة-..الوساءدن4اص4ع41ساقيوزوقظمرهعلىءت!+اكان

اولبرقاو-وهفيا.ناةأو..ماء،قيلاأ-رثتاوصثةلىأنه

..الآماد.نلأ!د

؟لا:ةءةذاأأ..يضاءرظةىلماء)5:لىالماءنددهصمتو)-؟ى

..نامرى!.--إقعاما"تس

؟ظلوا؟الإلىذا05يةوق-5ت:!ورثوصه-"اقا:سوجههفىأتتر

..جدابه.دأ،بههدا!رأةوذههتأتو-نر:توده..!ر-د!له

احنمل،م!ف،هاطثس4.0ثلاظمر.!5يخامأدا-تطاع!فوه)ت

وةربمدوتكتبيذجاليريد،-وةفى،طكلاةمآ:إ.!يزالما"ووكيف

..ضهت!ر+4

القبىإلىهذاطقيقإنه.!ك!بفيوأ-بل005ى4أقوةات

.واولفللاشصظقمثالهأمر.أؤااشصةا!،كونالاماة:س،اباءاهـن

لمطظنهيدويرإن!م"فيهوةذثك!ول،باطبا)ظنبثثونان!م

فيا5مصدر.ررا40"تا:ساقلهل:يةءىقوةات.15ءارشواءبمن

...فهلافيهى"با!ىاطب

99؟
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ككى-؟رلم.إشلاقبمأيعلىاسابااة-يما:!برماهـت+ت

-ادقء!هافىكا!اتأت013""أش!اركأنإلىيى-دهالتىالىفي"

تايءان:اءإتاإ!!صكانلااثوماءذاإن:اذذقؤاللااراهمىا

الأ-يلوق.،؟ودي!*ء15ءيق-زلىةة-ىوفى.!اءلمةطةقاوط.ئ!انا

وءبنا..الأهرامأةدامقيت-،-ةا-.ثا-وريرةائا%ءلحتر-ت

*.."ةاكألاطايرء!مهونفية؟ءوايئالذا!اسابروعفاح!نظ

،جلأةي)ما!-!راداءدتثم،مر41)فتسا:ها.تثبوء!ررت

سث5ذءةبةيد-كلإأ.يرد4لياإما!يرلافيءا!،ذبحة111هد،اقروأو

روسثاقالذى2اةاإفيوا!إي!ولو،3بيرعلا!إء!ويده-ةوات

..ءلىثبةرنهأ3إداو

وا!ا.ر.ايىاةارىت-5إ)مافىيماظدرأناحإتءااثد

ء+كرةثيضوتة--5يماأنرو-ىدت13لةد..والةناءال5ءدافىق

د-ئأ-3اند05اصاظاارو-ىااةاعواوالفه-كالمرح:أحبءا)د

بى.ء!ماأوس-ةتاطلباة

ةة-ىو)ح!كذ!ثءو،ا..إيعلاربداقي"وأة-يما:!اهـسأ

..قى!5إق3ودلرااذ5ه!مةةءئةة-سهل-اوأ،لبرعة3ا،مةلمفة
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اقهالاواى14)وررصه،أذكرهالازات..هتء-!افىءاءدر-ة

دفهوةس،واكمايما)5-لم!ةة-ىةي!اوءبئت!ت،أياىأولؤي!اثت

ء--ةوأ61نجر.لتلازمبر-اباةسيماعراء؟داشهفيااط-ابكلدرس

ن.تتأ!5إةلمىيم؟و_ااءهدا)ثهخءرفور،اكتاءأ،مقكافىأكل

ماهاتأديرتلالاامنت-ةيئء.ش.-سبنكقكللمتإةلىوالىصص.يئ

..لىثده،ءوة!ارالا"به--ا

ب"ون،وطيرديهتب!ئ!ةإشصف3اء-طة!اءدرعهة)تزاوءا

وبينإه!ائ!ة8114ارايطابهـة.ب!اأءراأوأوأ!س..أ-ىأولاد13ا1

اللهوفةروالأدبلمةطا11إ)ى!جمىالذىء،نأحمدا&يىءهدأسباذةا

افيتالبراءا"خاة-ة!:ا!اح!وتهقفيإصأننايدءوعانيرمله

ء!ها.و"اصبمسو
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ؤ،دكاتا-،قايكل.نأ!ه،ب"اذىاافى5،ما""فاسدثألا.لمةأجر

تائه-تلال،-ادةااة-اواطب)ساظاالودءة،اةيتأ.بىثهاق-!

أتهىما:ة!نثيء؟!وم..-وياآلاء11إأ-؟ا!اا)+!افا&ةوات

كلاطلوةا)دبمريات-لأثأ-ترضونرنا.مارةااقو-؟"ا)ماايا:ا!هاUا

..4.والابراءها؟ادا،ينامةداإلاهاواارراءىإقا)دمارذإث

تصهور،ةت،لىقرأهاكافىالىاطلوةاباتا!مابهث3رأذزلىلا

سقعاتيرموالداتبوةفىغاية..اطبءثةلآ،اطس"ادبةش!اءر.فةحما

الله!ث.ديروطفى"ا"إلى4ط-إكأ،الوءىدتور،اةاؤذةاءن

.أياد!ن4كلإث؟عمط"يا

ةي!انوةلاطةولالىص!إالىق؟الهاكرالصبأحقفئرجيمةا

بناءهوبهلة-لاثدةراأوراقيوقءناةدكلاوة-غاف.اها"بةاوأ-ة!لى

ةا.5ووجو

ي!هل!واما)طهاةاثمالموطهىن،.رهة"ةير.ر4،سث15أياةت!ا

لد؟جااجاةر،وا"ةا41"،"اطههاةول)-5ا."ثءةد.نءلرى.ن.نلنا

.الحاموطراجن
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باطمالهأ-مىلا..رو-ماإقاور.رال11ن5إ"-تا"ة-اكافى

ا-لاذك!وث)ح.ا."ثداول3افىوراءئذهبةة-ىإفى،يإلهناءفىلا

فحعاأاأوأ:كور4-ةةت4،؟ه،المط..ءقلعارا-فتءةقبوةتالد!

هقاكومرة5ءاءرة-اولأوأنا.ءلىبهس.-!دا!يونإن،11أ-إ.ن

-،شباظيربرادرحنو)..!ئف.صماركلاديونبرتءم!

..-ءإطق-طكرالةدةرخبوطو

-ةلفىالى-أتوافىرةة!هى.تتم!-لمءةدى"بااحبا5إن

قيءلى5-ألوهو"ةانوس-رءايما)-ءرءهد،%-ى.(يئأ:الأزهر

دإ..أمحاثة-وسالها3ادا-تروات-ةا-ىأهاوةهـتوةف4اإأ)يمف

..أ!وءااىا4طرثة"أ-ذأنيبربتصهماذىاءذاإنئا-ما
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...ق41وكاه"اقمواالص!اؤ"-":لjا-!نا،دخات

دوفى.واةاقاد!نبابوفتح

.الدةثاءق-زولاةم!أ.!ففوو-دت

قه4و)كنةهلاإدأت1،د،4"قبفهو)حلأ.نهـا،-د-دة;Lثaنماا

احد.لاثهرفهماذا5،ىrت

-ينا-لابئثهرإ"تتواوبتءرت

ا!اروجأءرقا:كاوكلشاء41هـلا3باليةد-ولى

الا-!و!فث"!أنل"ترجفاب!اراةناالأولىالايامقولونتةأواكا

عنا!!أؤافأناودةتلاذبمذإث..بهواتهـقلذلا!أفرحة؟ةت

..،ا-!ناق:!ر"نهصوا

طما;Uاوإن4ةىإماأةطمفاير.!رسخىرتةرافامةىو-تر

..0591ءاماوأهلقتصوتر8،91ءامخرأواقإتدت:إنروء3

ءوامألا:،"ءررتننىة-كالا-واراءوراكاهلاأ949عامواهعهبت

."ناك
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ث!لأانتإلىلات-ل،ساةةأ"فالاهراةهثد.،-18.تد-دة-يىن!اا

اةر-،اإمط!ا!!اةوىااوءنخاربطام13ةأ130وءاشهبما-رءنالا

.اله:قالواصهحإةأءلالوا-5"

أماا:وارالاسوراء.نت-لى5اكاا11-؟9رر.إ!4ا-ثااألاياماةما

كت-انمايما!فيا)ن.إةوةتومكل-:!-3ائا"ا!!ااطقيقة

.أ-8اخا"واحا-5ا.ا%بمقةونالواب!كلن:نونالا.و.ةطور

ءهةةلقالا!واروراء.ناا%.ار.ا4اطةقيع!طأ-تت،ظإومكل

..اتلالاهننو-ظهماع:Ilk.15.رآ-فىشها-ء،صراءقئمةا

!إءنثد-لإلاءحارد51511وا!وأ،ةر-!ص!الىةتكااإثلوق

فتحناةإذانأ،ىو،اههروةأذهبولمن!وام%م.4اثجملإاةذااةوأ؟ةايا

...اراةثة"41إلىآترى.رةةاءدفها04و

.برء!واطراظوءورااظ.الفيماتةما،قة-515مان!اإ.اةالاءهل

"اأأوانارلةهااقنبراصةابماةوا!ه"ااطدبة"-لماث:الالداسقهةاك

والاص!واراطورود-5"ى-كااأتواطروأ!ماإق.ا"رثضاالاؤقوراء

..،ةاواهثر-ةا"إلىفة-ل

نها..إ"أاإ-ارأةةهاقا--راءاءبرت-للا--"ةطاركةاوه

ةاد5لةا-ثث..وروارااطوراء!إ,l...ا)ةاهرة-،بمن-ادم

؟غا،آترى.رهإ"أاإ-ارا05إةتود.511!ازةإذابوا-15ذكريات

.ا-لاءةأأونةاأش!ا4مهل!ريه
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3!فااقاااالهإلى3رني5،هد"!قا)قاهرةأضواهو;.11k-اءوق

نأدون،وبهتبانةرازهادواكالرءهانحربةاةAالصرءه،قفقضي!ا

.ياة4باةتخأواة!رالةانة-ةاiلاظلمق

.5iiفىةءاالزح!141؟5ءاراةوا i.ادرأةأصطلمي!اطراصااركالطزلا

..إظروجطظ،كلفىاة-،،االةلم!ةا.5.وره1ا:اءلاتاهناتضاصاكل

قءارالا-ووراء!ا-635لاثهرفة!ب!نأتمارلإسأ"ا!ث

ث!ه"مرفأنمنتير.أ،مندويؤرجةيرهير!يومكلقوهو،فيرج

نءووكان:3سه4ا،>ارأذه5ا!تدتةلمإذا..اظاءرأوواش--اصببا

الاسهوارهوراء.ىواصحبىيبراإه.لالىاطراناثةت"اه-يرأن1

دأمدإراكىارحاالة-كهبصاطفىذإثءاهنا!ثا!-ل؟نلذاق

.واة+"-قيةةا.ة-ىارحواالةجم!04فىبسف

اطو،ب-ةناةمالاءرترةة،!وراءخةبمء7ةا5ةتا3ء+ا!واط

..ةوالجلالاةتنةإا)طرتة!يأءسا)-،ءقعبداقيمأاقهروا،راع"نا

إ!لىطرسثوبلانهالةسلاي!نر4صلأةوااظايجكلاة+واءةحلأبثوهو

.سة"اا4هةن!!دا

ضموراة.ثها،قة4طاحرة3-اهـتإذاوو!لش2با)ةةسأنذ!

جمالفإفى،لا!ثهور15-ر"،منة؟ءتانةساأت3!ةإذا.أطلاقالا

به.إ-اعاءنوثردءا..إلالما--اء13تدتزاعاهث+4ا

غاوكا،ةتأءسااي!ااةةمحا!اأناتطو!لأها)أطىاءةا)ةراءا

03!
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كل+زإدطوالامااعواا)-!تبة،رقدةتلحىفقد؟دءلىضول

قاأمجةاكهتاطياةطريقفىاةحرأندونا.ثصا.إدنوات

..ةدىقوأة!نار،أمرىقاف!رأناهوم1أ-و-ئ

ا؟تراهذا،اشا،ما..أب!راسا-لكلا)طوبلقاطراوهذا

!ارتو..-دثاوفياحما3غاث-5كنا5،ار.س4اوة"،-دالاحمرا"

.-روالهيد،.الانرىة*بميدا

وتدأت4وجمابتخا!تها؟:لايةرازار3ظوراءابشرا%!اهةإذا

،ا)"يرمن4جانتبجالته

..ا-،ءاث!-لاا&دب5

.قةثعولالا-ة!لىئ!"؟-وداء-!ب

وراءءنةأؤفاكةاطروءناتوءاوءفياطهإةءنةطهفالةد

55ثfءنه.و)صلأن.ةورث!اءةنزةبالا-لاك "L،زيزة5صةهيخةةتح

.4يهأت

-ثهقوحلىوا،انةساجملاهاقاقوا.!همترو!ات)مفااي"اوء!ت

ثإثاه--اوىلا..3"زتا3!4ترىةغارفىةثااطهذ.اصب!ت-ى،إط:اة

ملصلاخرا.باهرالةإزع"

ةإهلد"الاةقفىاربقثم5!أااءرابزوخا-اء"رنه3ان

وحثتهاالةض.نازاح.بمالاالوا-مةا)--راءعلىوأتؤ.اخاوقأ

..أدهفةال!منة

.؟2



نأءتأ!ثةةت،نلا:ىأ-ذة!ا،؟ةتتا)-.تأمبماءندما.

ا-!واهاق+ة.لالقةوعلاهاا)ثاءوارعةإدتنم..الفاءهفاجمده

..:قىوةا)نةسبهة-ق،11ءؤاةذيرذالم!كان..؟مرة

قواروالا.ماإلحازواواالضجمومثيرة003اةيرةا1511!ة"الايام

.14لاناوا!!هوواراهم!ا3:ا!ساةةأ

.اةءفصراةإةإ"يمإ:لاتمةةا:أءحا

مة.شإح.لها.ءنيةااز5)رةا511تمزو.+ة-تيملىاتأكا

!م!كاواحفو،

.أخرىءا-فةوأء!اقإفوأء!اةة-ىروخ!أت

-ةاء!-تيرةباخرة،الىهع!ءبر،لإ-رةؤرةق،)مامأ:04:تيم

ص!اا-:دإلا5111ص!عاحعلىآ--ةرلا--كادفةم4010اوجاوك!.لىاارخةو

.عبرو،ب،ثل

نأ.ةت5قالةوافذآةرع،ايوماط.،4-"صتالىع14-زال0

ءةتقيمزطئم،اةاطبمجةا-.ةإ"-طجبأرب!اردأثه،ا-!راهإ

لح!اه:ألاو15تبراا!-افر-5لا.ةءرحا"ةصءاإة3ءافاةااذإة

.اء-!هاءا"خ!ا

ا.!ةورإاشبةاطرا.كادفزيراطرأامهاجافىاله،5اءطرت.

ة!واتوراهمنوإ-حءةفقاةذا)ةو،يةرععان.اظا؟تالفزع
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يعو!حتىقليلايخفأنما.ءمولهةثكلىامرأة"موع؟كاتالنوات

.اخرىهوة

الهاكول،امبيبااطلل!ءن1،انانذ!قيهثططرأد5

.اطيا.من-ئاه،ساركاة-ىابىادءتهى41اطنيئهذا6ابر*ل
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..الو!+.طةالته،ببروارها،ا-فوا-اعةصبى،الحياةزء،وق

-وتما،كير!ه"تإمهرلم.طءاهـسإفة،!:د.طو-ل.ر-لا،.ق

أفىيممملةبلا-!بهاحرلبوهاا"اودما،ءاضوراء"سوءورفىولدت

ناتلهثلمم،نريله5نح!ية،اةاهرةاالىار،فءنوطهت،الهام

وم!إ-!ا،ا؟هليالذهيةرط!ا،ورهةظرأو،ضت،إصيا.قة:!ت

إلىذءبتزإذا،اوائريئوتداءب،-يف!كلتر-13،اطوريدة

..اطلأىءنفداهكلأل!هاحقز-ةية!،ابانراوراءجرت،اطدتةة

ا-لم.ارأسكلاظمراقءودمهءتدوتلما.

كلعنا--ثةيكلول؟ن،الاءست15تاقإوءااتابومفدها

بكلاور،يآناو!افلاا.اشص.نتكلبءاكلفىوبهة،اصا!ان4تير.ةدتا.

-جه."فىيؤةي!أاشاعورت!اقيةظرأنءلىاتخ

ه:ىءكلءنأ-ثلمة..اطدياةالىتعطلىوبدأت،ادتابو-تجدءت

ءةاورةهى،ءتطاه"ةهاتور،حاءر.تاراتو،:!ءكل"إلىص!وبما

،-ةمهـ4أن!ونا-فانماإررلا-كلموبلوك،:ىءكلتةل،صاهر.
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إلىودةظر،اللاءةالاشار.ن4تببة،اطحماةرقيةذ!إلىواكذ3ا

وتبدى،-نلإقدونثيئماشكلا،ارامباقإدانمارةإي!ااتصرإت

3ةاخاء!ح-ب-،ا)ةاسغثيز،على.در!وهى،.أ-رقاص!اصيمارا

انهالأببا)طوإل..اطياةأولفىءر!ت،ثيئالاتخاف..،بصهولى

هـنخرجتلايم،-اهتو)طالما،اطبأرررتووءاشصت،عهءموت

-.تةهووهىالايامومتت..تقروتلمتفتءثتذه.ت"ت1105
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اباةوءن.الىتتءنورا"تةهااقأنقزة3!رآهالىكل...

...ا)ةاهرةفى،وا)نور051الت!.ثإلى..،ا!أ

وأتصفح.55!!-ااةاهرة.ان4ا)ةادمارالةماإلىأظاحع-تت

"را-خإ?ءةهلي11أولفأ-3نجتةههبكل11ا)ةرثةقوهناك.الو-و.

فأ!لاه!ةطارفارنةوأاطديدادكة4ععاإلىلأصهل!فأتداملىأ-يرها

و-)تف!ا.اصههتاءهطقاةاإضةااط.اةأ،أأ-صى،ءضتت،مينى

؟!لماايهاإأ!ن-ورةةفىقلاإقهتةبهـاوصتاةاهرةاالى

.ر3هة"أورأ"ـة"

فكيروالة!تأءلوا-مةؤشةلمةا)طوفارالأصصفىطهيناوءو

اووجاكلفاةذقىءنأطلوأةا،.ذهبكلالا-*ممعهابوا

13-ةاةكل!ءث)!1،ا?ةبرلاا".ء")شاذ.5!بوأ-ا،ءاءساظ

الأشحار.اراتمااقياورإنها..رة"bullاىإةدلحوهىز"ةاوطديىق

..ةخ!اطكل
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ما35وكلا-اءواافروبواالأ-يلةأوىت15ا-ااغ!!اوأ-؟أ

..الماهو-ةصةهةط"11ةصهةفىتبدوالأشه!ار...وءالا"ظ!ر.

،ه،ولاط"اريفواالأهل)،1ءقالىمدةلأء-اباأرا-"ا--!و))!

.ا؟اإذ1ؤثقئالءاةالةاهلمواءن
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؟ح.ا!المربركوبةرمة4اكاابةقااىأات15ءةدأءستصلأت

.ء!اأ!افثيم.أبداارا-يحاتحبم)ننىأدبهرلافىلأتصلأت

الادابءذهءنالاةشابكل-*رىj-رؤتاةىأذمرلاJإ"ل

إيةش11مننرعةط.ص!تعثت-دةتبم.كلءرمةأتدكا8ة.أهـدا

.ا!ثحاراأوادرا-ةمحوبواد.ا-ةءنس!ففىدقىيتكااقااقا-.،

مه،يذء.ونوفي،)صبحونوالأطةالاةاءشإبلىإ-لاناة:فاوكان

ءرىألإكلءفىأعةت..بداأت"أةتربلماقىةير.ءدىابهدالى

.ةاقوإيفة--سفىافاظر1"ت.ثل

الا!-اماةتوأذاثامد11ةاءرةءرةتأئأقادسو5"ذادل

ى4يماز.ذاا.لو،ا-داماإ-وحي!ردونفاكهسيةوحر.واطرأة

أذءبأنوإفيإه!ىوطأتة!Wقروب!-5لأ!ترد511ا:!تلرد

.الأطةالءذهب

أ-دقةت3ةبد،ولأةأءلاةراءبااكاامحادهادىو5"ذاواهل

فاث!رصرتيا"ماوت15-اأةةىحلأةتةلةاءشفىإلا؟ومى4أش!ب

ءن!فتيرمأله"0ي!هلبىأ؟ان.أةرأةاوأ.أبقواةوت

.مافيماوأن!مإعرألمهاأطاإدأت.ا-كضبواوالم!لالط1ا-!ف

(5:لات1-ورفى")ةةصاةصابأتتبةكأاأر!أاوأهيذاكا-ةبأ

ةت"اللهر-"فإأإئةسكركايفوأذ.بة-رفى.الم!لاتن4تبوالمضة

ث!ءلءلمةيمةتوء،.المضلاتا-هـىن-ور"تفعأف!دوهـاءةد

ءخهالأ!!لالأعبوعطواللأفأتزال؟.ةت.أىإا-لاتالاأحى

...ادأياقب-5لاةر!اب!اوأءودصهدورهايرمةرث!كل
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النثى.واء41رزا05ايلا-؟:!رما:ةاةطةا"ذ.قا؟وعغو15

ومرتها!نادارمنيهةاةراات%مةاا):!رةأزدهرتأةد.ورةيرث!رق

.اهر21ارءور

*أعارافلىأرا!ط\يخت00،ةأك05ياتجم!راةةساقاثجرةا!هذ.لأ

..اط.إةق.ء15اأأريذجمالهاكان:الآءسقتتءايمءندالجدبدةهـءس

فيصبادى(إهلاد)ؤلاءت.ةث+"د".ببخمااى!اهوم1ءدت

.ا"اطصصةاةا)-تيرازهراتاقأسووقةت.المار.مة"

.،!هاتةمالااماإفأماعةررةاظضساووجوا:الانة!(بمةاوأ

هناكاةوارجوا.ابركةاحافة!كا-5اة-بونولمالأطةالأرى

4حثثةةااوالأضجار.اةمحاإل-ناكلورتد Lfنا0إ-ثابم4ا

..يرونلوأطفا6قىهىات.كرن!"و..كوشا

او!الإ"ءذوةث"..ثرق4"وع..ا-.احاو.

الأثلمياءلوناطبو5أ-ةا!اثومااحا)!5أ؟اثسقاةتذا11

الجاهورةا!ورةااىإوير-ل.الةور.مطاا!نياقوتصماط-نإ-ورة

..الىوحاقمرر
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؟دمااقءبكانلإا"وهل؟هوءا:فة+ىءلاءد!اتبافراءاثىااهذ

االاة"ارذثلةJوااةيدإتلأأ ن.تير114-ادةأن5والإ--احاأةاةذة

..../القصد

..اقاهرةادةثاقو"رؤىكرياتواداطب"مدالهرمثارعهذا"

..والأء-.اتالأ-أءلفى..ابىثلأثارعاتا5مرة!اأءسارأمى

...د.وعاوأى،تتح!أى

رصك!اأ-س-قاءاي!ال51أنما(اطدهـة)عمرأزات01ود؟لى

ارؤىواار-وه:صهةواتء-سشلال"!اوابةالذكرإتافى،"طرة

ذه5!..11-تفقإهواما)شءدااتءةدةاتاروهة.لأ-*ما"

..ةةصىقة-5القىءا

ازهووا511=راأاقاث.ر-رر4اةهلاكلن!رةا005قأراىحلأنوا

دء،1فىأةناتص5ءةاطبالأهرامهةاو..ا!ة،ةوعطور.كأةرا-رو

.د،إصالو
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.،..ظاناليةيهاأايةظةال51يرلملوه..فةا.-كأ-ةااةش5!5

..رتقان5الإد3تجبت-.يخ،كلر!كذ!.كان.

..ال!يروردكإلى.اظ.أاوةهاق،ا.ءادامكلشصا-بأئا!ثامول

أ،ردواع!ماأءرفلماكأا"اط-"ةل!و505)ىردكة-كافى

كذووتع،ةدر8بنةاةرق01ءةرر،سفواتبا.-إلا15جوهر

...الأكلةهقاراا-!ازواايذيئبل!دائ!اأت+4اذىا..حمثفا)-نرطاا

.ا)ةتاءدارر!ةالترلامانرنبهازارامااتبناوإ!

ءا!اوأءرف،ا!لادةءد:كوأفمم،فوإثدى4أدركالان...

..اما:ةولىأنإررقى؟ةت

!منيفا!وىادق)-ااءاقااذد،وحاراءات!أةقيلتا،9لتقيفاةدا"ةأ

وء-ةتلاةاهرةقأتأةت003ل4وأوءةليدة-بكلئنةاجمعاكى

.الصههدقناا

ترتروءكوأل0o!.سأكأطظةكلقأ-سكنتول!ش

....-وارىإفءةقا)-ادقاؤءنابياوأنء.-و)ىءن

...شصأنكلفىلم!رأأ-أ!عةت،أ.ركلفىال!-ك3ةت

.ترىوأ4طظإيئ:ك%و-د...-كووسكهاأداما!أ-تمةتوبم

إلهوأريمهأت"الأو!-اعوريرتو،الأ"ور-باورتثم...

8.بكق-!طا؟ءأنيرم110.رفرء4كا"ت...ةثشو--ةد،ئ55ز--د
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وتةءنا-ةاوأ-طمك،برم!لأرأكة-"ث،إكتاةهاثم

،اناسن!ورثتوبم،الاهورست-5كبفوأر!،عةطكلءفى

.طةانوا...هـالى!ابالا-15منإهةةعائن--دعافيثى.فىكيف

ةوقاطبااةح!ةت،بمبهلءو-داأبأصلمكاكأ-5ةتبم

..اءرتلموءنءرةتءنةوق،ثىءعل

ح!ةهكفى-أ)ةتوبور،ةه"أراكالذى،م511،ذ!ثار"ةب5ةت

.ءهاز:"ح!ونةأنجوأرءةتا)ذىأو،لاثو..ارةتىبم411

ةتكإتراو..سواكق15ا)ةاأنع!ءز...ئلا:مماييهةتءر

ي!!"ثادر411حلأنو)...لا.-دثتاملاةب!دواءنكلزت5--لافةا

قاطذكصاو،ا،ء)فاتةأرت%ةةد..كى35لمو..ةكس؟د-ة-5قا

نأءن36رأمتتغاأأويم،!ثأهلاا-تفاأمدرءاكأ،جوارة.دالى

بةكاصاراشهقأناتوء!..والا!ةادلإلا"إمازا-راال.ط"ذاينتيش

ل3وأراك،إثافىبذ!رلةكل،-زثةا،ا--ير،داو-5فاإةشحوة!

إثهحاطرىوي!وج؟ء.ورةبملفىاراك،أياكقتذمر.ءةظ!

،.أنلفءطل

..؟ث"يا-زثنا..و-ثدافاو-اةتت،ضهالايام"ت.4ءلق

..ةإتق-كأتنااةشصئى"..لدةاظاتكيمداكرت-بئلمايم)-صقاو

يمتوذمرت،ةة-ىإلىدت5،انا"ة!ااأب!ااقي!ناةل51!رلىءهل
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ةن!ارمن-ا!ة،افالىااناماالى-اء،ان!لد-ةة،ن،روط"!نث

!!وة)نءثتاأ؟را..أ:راتابص!لقةركانإول....عهضا-ئ!

.،إلايام

3لماو،الهدرطلمع؟-را-أذكرك،4أ-اأوان،أثساءثى

...اورا)-ءونءأظراوبم،الباحأثرق

أتذتإنوتت،تومأولراث-دألءنذألمقى-ق..ةفزقلمإفنا

-كرون4طاتاففهومةذ،ك-5يقإه-ىروهت4،أنومةذ،قاي

..بهأءة!اتىاالمصفىق-5الىذإث

.اظإد-هةق،!فاومءلميكو-لإم،اليوم،ملهك-،م
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51إقن5تت!!وهعا.أءس-اءضمه"ءثس4"ار-هاةىءو-ةت

-صمضهرم.الأترإلىمناكل4بعطور.;Ui-ول!لمرسنونكلقابها

وف6اااماأءلاظراتاد.5وراءن3:كلم..ءإيهـاكلمااة!أراتا

،ارد"الىا)ةطلمعنها.!الىن5-اءواالذيئاءد-ابةةوس

ارمنقءتىو-د.يئالار"إواباءلطإ؟اوإلWlر5511ءذابرهد

.بة"مروح!طكاورة+ظالاا

أ،!اقلىاجد"لقىى.اةحراد111:دةصارفكلا-اجا؟-ةت

عاطمايئءثسءناكثرءةذث1(الابئ)إلىخا:طا"ذانة-ى

لابى.اة-را-لواتjوا"!الات،قاةمقوءاءآ4كاهادهذه

..اخئ)صانعلى-شددواهة:ات

4أوا)-!ايهري!ة4:اةلوم)Lوالا،إ)5.لة"5ااق-هـاودءن

م-ةتتد.قى-ياكلغلاهوالثهورذا5ءكأكأ!بةتكا،والادب

ح!.اةادةياقفيمءناب!ث

جديد،ل55إلىاتبر"لاثفععةوذى-ولىءناصدتينأةنى

..الا-ثالملىاباقااظادل5511الى!لاةطئ!ادتشه)ق،ارلمأس!سألا

ء32
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اباتنونمغبونراكا!لأم"ةرابئاتاالفءراء،مءنهيرا3أفى

فكاروالاا)ت!اءلمآلةواكثيراو.يوءممموتيبىوللاةاواصياصمحبا

..ال!لويراع!لولسص!ربةلىث،-واأنكلذإثفيدمنم

ثس5-ةالارالشموعواتواءئ!ةا11طوتكلواناافحرثتت4و

اطثالاتءذ.وراء15ءنو-برك.كلي!و!م!روبأ-ققق3ث

طولهاءنAlتةاخذتوةد.aIب!ا5ى5"!ا0!وانه!الى5عبندية،الى

بلاد!يدقلى-و.نلى-ة!اأ!ه-كاتأو(تهأةورا)فىأر-نبشتةو

تبواوبماما!مو-!ةوادونى.نوعىلواارزتناقأة-*ركاضت،ابة!

لاة-؟ر-ادةا)ةاسوءدم-ورمأثستولاتاإةاوسرءءلىا!عإء3

خا!رىأنرض5"نسايمقلهءتوبدتوأ.ب-5..يراىوزء!اء
يم-،)8ن4أوظاتد"..ةتتوراحلأثوفة1إ"ا-؟صاا+هـار؟أتهارا

...ئمةالأ-واءعنببداأظلأنلاةررن3ولذ!ثأ-اةثةالا
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وتة-م،الانهامت-ز!ثا،ا-ءاناح!براباوتا-أمةأن

،لبا-ةور...

وةد..."وزو!إنائهأاملوهـهةدأهلمهرجاءوهواوجل؟روت"د

اهية11ءرءوضعوهو،لىزأرلمغيي-!اههرا"إماولو،!للىا.يمإش

...ا!هيناةامىا.نإةتوا

اقيئاوهوابهه"ااخوىاا)ثابيكوتةةد،الض،ا)0-؟صتهإةدرو

3Lءتث k،005ائةديرواالاءصابمجرىالا&ة"كلاص"يبررىو

...واحا!"برزا)روىلىأدعاوىافاذاااخهورا!لىمولوهو؟وتو-د

...بهوالاء!ابتةدير.فىالاساوا-تفاض

أ،ةال،511-امقاكسةحرءافىوهىالىدى15اعاوءب!رإتمنوم-

...د.ثسىاوبىاثاا3اقداإوأ

وهوار-لف!موت...ااوتفىالاعجازالىالةوررث-لوأ-ديانا

...المفقالأهلطفةكل

22!



8.ة،قي-بلفىيجاهديظلاثم،اماأءوأوءأماالأهل"ذابهيداهةور

،اةرح-در.41-لاهو-د،ةء"ثشى41وم511جاءذاظ...قاذ.وا

الأ.لتكلهام،أد.لىأوينبومدذةتةه11ءنأ-بحو...وةوالث

...-ا-5"نطو!وا

،اطبازالىوزوء"وا!يهص!.لأنفى4أ،؟فىتتالئرءلىذا"0005

واقمة،-قيولأ-بحأنةدا،طو،لاأة-4يداءبالاولظلو-بى

!..اتدااح-5قوا)ا-اةر،ةراةاهاإللىثفا.نرواو!!حا؟وامهف

15ؤهسا-درا؟ء Us tؤإت"ي!تو-و4!4"ة-دم511؟ةةسق

.الأءلواةهاوى،الأفىءلى

5165بروةابم00133إءلىءاهكا!ر!ة

!28
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!اتاةب!5دة،يشاءشصهرةأنارا.اأ!امأزتةاوأوم11تلاصظ

كا)ة-موآتر-بإينبلاحوأ-ذت،"ةاكوا-2-رت،وداء11

..أ)5!بمإثلا-وادقب2الأث

الأديامأ!اواءامرتوتذ،ا-ناوار-بئ-اع،اثإباؤةذءرت

...الى511و

إ-ذ-فيا*هرادلا!هى،وهبرفذفياها"!هاأصمهراان...-ةا

بإ!ذو-ينأشهاباوشلا.""4هةاإلى!لأند"دار2الاق

ءدبئءيرةإةأهاوفينوتتماوىر2إئاالايامكأنذوهـى،ض15نةالا

.أولاليإ!يراة؟4ءابئةدرولاهب!بناأو

:سخفىامات!م5و-4"عى،لاوانال"إ:..وناةاسافىبهأنص.ج

فى،ا"إضلاشص+ثمةإلىأس،في.يى"ا)ةإرقحنوا،وا)!:.ابالصءا

اذفىأأومعهـى1)قا000إةردةاارا-دةا:هرةاإيئو،4اكةاة135نكلاإ

..ااح-5ذات...المر%م141بهثف--يىالا-داثا"!ن4الةةس

قو،ا)-ةونرأصوءلى،امموداإيئبزةالمهالملاماتءنا!ا
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ةولارا-5دبرإواالضأءل"ةوتةفأنبورءود،ألاطوار.فارق

...الأيام.نلث-:هوما،ةس12واةى)ول

ءاهكيبربا4-قةتل5،و!دأكةكو-2-ذ!رأنءود-ب

ن4إومانءاءا.كأدتتوهل...لما)5أوالادبأوحدالةسإثلق

001وندةءاهك.ى،قحقو

فىتراللانتو،كرةا110انبخىوتة1نذرل-5هل...!ثىمرىدت

.ه؟ال14والااءحالمعاثيإ:!ه.تة"نةالأإمتزالولا،يقالعارأول
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.أ-رمأش"ااصهتراض.:ا،رىإلىاشو-شءا،ا!هـا"اعةبانيدأر

ازهدقأنالا-ير.-ةواقىش!لقتودت؟ارةبه"ت.ءنةةى

اقى،ورواء!!-لمولبممووااكاءؤق,;ةمLوا.!اا-ةوو-04ولىاالمقع

جواركإلىبءنلمإذا13ءا-"ه.ةةردuانL_الاأالىو-يهاتبمات-5ما

فىمضاشايمما..ءمكتهدهـجاخرىوءاطةة.!كلسأة-لىوي!ثقةاب

لاقاهرةثتةدا،اتوسةوات-ةوةت13114أبوقةت3ائارةاتاها

هذ.وا-ولأوراقءلىواء؟تفىأ-زااششإ!يعاوواء13ةتأهسا

وادفع.أة-ىةراخ13إاء*ء"اأداعالإلىوالاثواقوالا!زانا!موم

.فملهاخءسبها

وار%ا.اوا--حاواء،شى.وادارىاتبرهلأن؟:يراطو)ت

اطبيهةإراضمر.يالبالاها-ص7ءاوكلفىةتبمو)-؟كأ،هندهجوا

لاتزهد..طوث*الا-دا!--ابرأنتكلاولوهمااكلاققا-كاهة"ا

..المة-لاةإقاءنأترنفىبه"ضوأنكاأت.ولاب:ور

هل"Oلاأ"أا-سو)-؟لىع+ةت.اةاسكااء"ثرأن!اواتلةد
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إ-ملب!نوءن.لإلأ!-اسالاشؤةدتةدالاءىا!اولألىامبدو

،لا-ةهاالىوا-!عا)حأةهىاءاققخاءسةتيمىالماةق،ءا.،ا!والى

ءذ.أةةتتظر.،ةراااا)ذ!الاهلهىططة،لمحهكلأناطنعئت

وحزهـاء!فىآترىد"وا-دةواة!ماوت111ءكةةاقيحال!!عات

تصيطو.لماهـاساا"ذأنتير.سلإلبئ:هورا)ةةسفىود..وحرءان

ا)تءاءبرهقأقى-بؤازات.4ءظلا-ودأهتثوءالى-.إصاهالىلدةحولم

.احط:ت1ا)فالاموراءنها

خ!رو"أةءسا4-راتمىاوأنأن،بنإلىقى-لحرأةاحياةأن

.ا)ةارغا)ةا-4عه-!هاةه014.االاوا)ةءسءنا--رح!كأوال111

:ىءكل،ظرةار5511رأى.را)55ءن-داr!ا"حإذاالاؤ-انأن

يبررىم15-4عااينا)115اسشث+ابإلىاح4نممق5-:ث،ظ-إ."فى

11511نيلح!،فانوءاي!:اج1104!الاير-اجإيئفي-اربهواذاار.ن

.ةورطا!ل؟،ثة!ثةل!علأ"
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*موءدىإلىءةماإقاأوأباردأبردإ-5اح!f:5را!ها3ا)!ءأكان

.إ"سالا-وأوأماشا)5إتةواء!4--ب!ثونأء!الواوا)ذة.أت،1)!مالاب

مةدبلء"4ا"صواأاز-اتر!و-دا.ار-و.ثاةح1)باردو43وا

.أة"أءلىته"ث

فر-5ءلىثأءابم:تءةدعاة!111ا؟04-.اجوذءرت...

ت!در%مار511باةكات،اةاهرةاإلىعاهدااراة!اا3بلارديروملءما"

!ذكان،ةإيوتةقالابراء؟ةصة!اتءلى--طعاةهراءتوزالولا

الههللص!"قءر.لأول!هاواةت3ءةدءا،ما!اإنء:سءنشيما"ةذ

كللى،ءقرإلىثإ)5-5اةطاراأب!ظرلا11-كان"ذاقاةتبم-ةت.دالىزق

.بالاث!ارةافة11اإقرثةأط"ضاك

..اخ!ت-روء.يئو-زنيدثد!.يئف-،.ثقاةطارانتظراةتيم

اد-اؤ"فىوالأ!با)ةاهر.إلىةأ-جط11اقوالاشصوفوالراطرءانة.يق

..ءضرةةا"ا-ا-نلىفة-ىت!*هكاأتاقااالا!لام-"ق..بواط

خلالاءثيرقدءتهلرى،اب!ور4ا!ا.الةاةذةالىتطاحا؟ةت.و.خهـا
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،ا)ةاهرةفىوءثت،شهـ!هفي?ورفالىقىكتail..ءامافلا:يئ

اتجهاوأثست..الاةة-اراتض"ا-صاة،ذاالادبءالمقو!قت

.ا--فواالأأهاجفنونءن:يريمءلىا!ىو3+ةإت

ءا!ءيىا"ا"تارعذأثةذ5،5اط.حنتءايم-ةقت"لا-؟ن

مازاث،"ايفىتا=جبوايمالاثواقنرالفا؟انانءا..3291

..يئتةا)ةإلى-ةماح!لابزالاءالىوأنربقjallإدا-4قافتىا-ص
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:سنةء.خلالهءنالترإلىهـ"%ا-ةاادىذإث،قءثحى!؟اح

درهةا!س!ر2،الباحقحر511ءالإلىط،حا"نلىظافىا-كازتةوا

كا!..،اظلاتا4فيتنصبأنوب.ل،الاثباحةم!ر.أن-ئل،اطةون

يواجهألىلىة-5كاءا،ةاء!اs'AUأ.!راء،-افياأة"لمااللافيالصهاح

..افىرومةامافو511ولا،ا:اءرهاارزراءزاة!اهـوكلتماملا-ةثوها

ةي!ادصزطأفى-ةل،4النةها)..تاءادء.ماب؟!ة!ةكالى

،ا.!رافىفءوا!ةاكأتكا،الظميرهوةتفىءدناةداصهمارا

إجمت،وا،اهـ؟اتهفيا!اه.ناةاتاءذ.،اثاطىءاط!طوءواصف

إواباأءاموءت!اةجمتابرراقو-ابرب،الىءالءلى-دس

..اظ*تاتقيو،بيةات-كا11

اطثدIi*الىةعه"اه":سوق،ءةةو-"بهيوننظرنانمن

اء!روااطثاةءلىوا؟را.،وا!اإقايباسءقاة-رراقءات:"إح!اقىا

!ا)انتإئةىفويم..111ءواول،إ-"1511أةرإلىا.!ظرتو"...

هذا.ن..واتوار.ارهوا+س،اظام!قيطااهt.ا-كل،اطهاة"ن
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-وريدةءوالملاعقصافالارفى!أتىالىا)ذاه.رررصه"ئدأالثط

5!كأغااثاثةاكلاط؟ةرؤيهق!با)راءاركبإةف"ةا.والى

-"!مالى.ءثرمط

اقبهوIاإلىوولت اثطوونا&-حكانءفدءا،أ-اء امثراع

الها-فةلأإمان4،يوهـاوا51!أنب"ودة51ونههوة:أقا:باط.وتةلمةون

إوجةاكةعا14عةد،تةقةدا)يومءذاققاهالهل...،مةالهاد+و

،هةاكوء:اءرىو،تابإو!ةسأمتو-بثطاداثايتأور،بهءلم؟لى

ا-رى؟ولى"-تدا-ذ-د،المتاعراراءهينا!ؤلاءجهار.اخطعايرسم-

..ا-اءافىادينةاداتل

في.وأنكه-؟اثهسا-رصكان،وء:يرأاراءهاةروباكان

ا)ئذ.0005قالتاادم!رة-ودءنت.1-وقد،اهتر1""جفى-ةة

..1)-،ء-ة!4قنبره+توأصماصاىءاءلى،تهددت

قنالات..ءخيف!ممولاالب!ربداواللإللوأهاث.ساهتوفر

كل411:4ا-ابيحاذ.5الاناك5ا؟حما،وثةوحءرفي.!ى،-ظلاات

دايعصخ!اإلىالىءالذراتقابىو-ةوالاحا-ءصاد؟ورفيشاطراف

.مواثاالطو،ث511اراملاةد!ا
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كألمهنا،ء-تدالا"وابا-ره،إسا-واءهـ..اأطمباحالصءذا

اترىمر.قدمدهـاأناأالةلوبا--ت!ندما!،،ن3الرعانإلىأدينعا

المضسمبه-هاةقلانفسالقاتاحعااهذ..بهدفياباما..،االارمىبر

-لالنة-34حماتومد.لا51وهـبئ4وطةفىأةأ-سءفدماولا"بى

-"ثوثةظدتها-*ء-"قلاوقىاءتواطنيناثوقامن!برامزصةر.

.إظأومهونوثشهـودنهفقظروفىاديئأودك-ور،اصورا

ا!رر!فى،سا-واتليجفىالآحمرالب!رميا.تمضرخرةابااكاةت

طووناءإ):4اا!ر-"قوادةر،تصفيموالى،الهارد.يرثتا)-الى

الما-فةتةصوءاأقااالبرود.ذه5اطرانمإلىلا+-ل!!طياماةطء3

،.ا)-ةية"-ماحفوق

موا-؟3،!18-ةو!متواافلةد،ؤروناطافام"لولكن

الىلينظروا،و.رات.رة-ظونإ-"ب!مةلإذا،اثاماى.دإي!رونكانرا

.باطهارطنبوابأعلىم31نة-3أليقفواذاكأوالةةاره!ا
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،الطىءإصيرهاأتيقوعنا،انا.لىؤ-يرالبا!رةأت3-ا01

4ؤذن5-قا،ا)ة-رهـءدا-وهـساإلى-ثلانلاإدأت؟اوي!!ما

.ا!هـاحاإ.ةعاىءرا-بهـايشعأنإءا

ا!،دبةهرت-!!ة"!اواة!را:اطىءاءلاهـإ!تإدتأنوءا

05،ةىبالىاءمأوا!-اصأثوقا.نو.زة،اةرحا.نهو-4

.لوطناارضاحاإةاiءات

وة.ر"ا!اهرةثالاحادتةةط.توا،إ،تا!هـتمما)!اس!وأ-!

،حهإء!موثءدون،ثتاء11اماإث-طاءونا.وايم5ا-ءح!اا!ه!ه!ا

ءلمكهقا"ا+ديئالآ--5أنفىتا"كااروارق"ذهإفوةظرون

"ن!كلويماني!م151ت:إدون4ءاتةاك5ان13"أءإ:اءتاوإط.اه!ر1

فى.ثأتنار.ناىيلأنولم005ث"-!عارن4،لهليدةقويأت!أر
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اضق،واالياسساطتقالا،ءيلاويبدو،عليكلايرفث.ح

وامانيممالناسإيئاطواهلو+قف،الا-بابوتقظماطيل-ةفذءةدما

اةةضعم.ءن-وءأمجهدن!او13ظإفىثون4يهأمارمنفةوااائالاخالمه

ا)-بتت!:فءةدءاالناهمواظاطواطلوكالاءليبدو،وت5Iهو

.و-و-ت5!زبدلإيهاطىأفيساوثكلر،اباةءكلقا-وداءا

Iوأل!ت15سافى،ظاطري!ر14ءفدأثهـا)بغهىثضةثهحوا-كنه

امطاءاقذروتهاإلىومصلوتتبرجاةاطيئبص!ى،اءوالهةوادماد.

)هقول!خذنأحين،اوتاةلمية-ى--رالمفاعصةاةاتر01-؟وا..ءالم!و

،دبكا.رإلااوتاظطرءظرةلا،لاكالاتونثوةسالنهخرة

...ذكرهانصىقد

وانه،نة+!هااطياةمتاع.نصخزيةا:د،-اتواوتاودحن

وفامةالن!ءواوج!حافى.ت6اواضدقوماالذاتاصابليفبمء

موردايوردمالى"ويردلم،استارمو؟زق؟اوافيمص!طمأذابها&فو

.وفىوعنذهلصورةكلاطموف
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،-15-ةاكلالقاع،ا)ةوىطش1ا)ها)ساطانذ!ث،اوثاهو

.نلقا.او...ناثلمةافولايم،ءوءد.هوماول!ي!لئAرفلأ)

"قوىاطماالأؤ-انإفياط!بابيتع=ين،أخما؟وايهالهاهواة

ا-!اوةاواةوةtيرس،ت15ةالىوراءص!وهـني،الاماله"1-ت!لاءى41

؟ن!ارءنءثه،الا،ابثلم؟كانتطوبهةإذا،وا)-ادة

بأ)ة"؟فىواكبىب؟ابانهفىواطى؟روء-4لىا؟اليؤصاتأة

شمايرآأويهاتظيبالىوهولا،ةزهوقاةئوا،ج!أأوقوالمظه"

اشاءاواع!ابوالاعواخاة-وراسكارإينوالزابثلىا"اقويوى

.13يا"-وةا!اا:وابممإلاب!،-كونلااذبئواالواسم
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الا-زاروراء.ويخات،؟تحاوةرهـ-تهي!ةمات،إت:"ثاقىمف!ما

اب!ءان4وةطرات،الداميمااةلوبوا،أ-وداوارثاع،والالام

ء،يهإءاقوإماوىا-!راهافىوهةاك...،بن511ءهين.نلانةتب

..اة.ا،ب

هنإذهب1،،ثاةل!ثثورامم!كان،م3-ياالىاةاساثهودثم

-وتع-ور...تينإ+دذكرى.،:!ءعكلوإ-5ح،إزءزجمبن!م

وامنى!ه"هائة"أادديه،ية-ى!،دءثكلوزيار...،تدارفوق

كلشانح!لكلكلواحلأة4،تهددوقداب!4يؤلدةد،إعةةاز.فىة!ثا

يرفلا)ى41اصهارماةاءوسهاووةق،-ر133قالارضءا-طوى

..إطكالااثؤ.نولا،لإةاهباإلا

40"؟لمبهو؟أو!،اطةروهذه،برا)4اقذلفى،ا!-راءاق،وهناك

و-براربواراءأف!كارن34...وذكائهوطهو-"واة-كار.*امالا

ء+مماتذواهاذا،الموتموكبفىذهبواادينأودكح!إنطوت

..-لمفوا*ماذا
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الذى6لنولوذك،يخةظرمالذىا!يراذأثإلىلوةظروااخهم

اء-اب!3ث-حقود)ي!موداإمهمأافةواولما،ماةة-3ءلىواو4بشسدم

لا-ثمهتانهةامع.!اولأ-ل،ئلزاتر!ثل-5فى،موالمويمامون

..ءضاجدوىولالها

تاخذولم،افىدتةرملم،اكا!ا-ات!م!ماثوالوأمهمءيهـمماذا

1"لالىار-ول!صبيلفىالاحلاموراءيذهإواولم،ا!مالمااب!مباله

!يماهذ.ما...و!انا-باة-وراوإلىاثروةاوإلىد.11وإلى

4&ايىةن"وازقباهاتالا m6?vllالا-"شتاشا،ji,ولا،إلواحد

ا!اءرةالى-ىذ.5،والالوفالمةارريرمعوكلبأى41اوتإنبالى

والالوفائاتافيرجالرقتأةصقوهى،ةلمطويهالانصادب!ا!نأق

.ايىاةإلى

،س!،!ركةايىاة؟ممربأناحسا-ا!نة!ء-لالاوتأن

منه.لاجدوىءسخاصما
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يحرىحءسةطارالا51-تاطياةأن،ا؟ثسانكلنةاةرورأشهدءا

فاةإلى4-سءولاوراةفىن!:س%أ.،ط!ناةلضةفةر-ةلافبهدومخ!نجمةا

إماااخىأ"-.ةا،اطهـاه-بو5،اماهعوااورروراو5،ولاء3

هـجله،ؤءههس،إدداة؟ما%ا)قاذ.5،أممارةان135أ،اطءاة

ة"tلانافى51أت-تااأء!عاهـةا4ةاأولر،اوهوماا-سابالاكاب!ات،نصس

...طظهطظةاطياةهذ.طظاتا.ثةا،ارةىإهشو

الاملإلهولاووااون:باإ-بهةا.صدلقكا"W.ةدوسانةا

أ-ىخههفا4و،.هافاقبااونارموطءاور.نا)في1،ل14ققتكلا!طه،إدءدا

..اةداارفاا%قا،مناوأماثر،الأءس.نأ-خراأ%،-ديدلأمل

اهلءنةهـ-ثومتيئارامعون51ماو-بنا%؟تاهاززةا5،ا)ةدءطولنإذا

لu)،اثداأ-للا51،ةا،ثوررىءن،أ!لقا4أة-اءلأةلمنا50اتر

العاريق.*شقلنارا-داوتا

ثةو-تانة-اول،مناكلةةحافىاظاطرءذاءرلطالما

بهاطواقوا؟-ولممنئ119-ورذه5إلىنعارأو،سيذةولأ
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منمنالمول!ن...اميماا!*لطربقهقوءو...-سطالقطار

..،أدأءااا-نريدأكان-باح!5-،!زامناكانوآ،لتءكان

فى،ء--ثؤأبرءس.ر-وفىفتة،رطااة11ذء-فةث.أتةو

.،دزه"لات-ةطاعع!االاةهـ،رغمياقىةتاءأو،ا!مار-قالىحادثاو

...ا!لا!آاةتو-ةر!امااءخ!اتةأ-سو-هـا،يهرءاسا)ةةوبهدوءةا

...13مهطا4تدتهدو

،واطقيالواقعا"س...إقاطرا-ةطعواظثالح!راةا-و!و-هـدأ

6ابرمولل11-:هإلى،الاءامإلىولإحما..ؤىوالىبألومواحطن

،ءرتا)ئا)ءابر.اتإ-خاا-"ث،الماةىحيث...الوراءإلهودءن

5-وءة Iاو!مى5إلاقىثلموكاصما،ءامأوق--بحوكاخمااةةساادو

..يماو"-!ادأو

اةاصاهـءض4ث؟-5الومءنخظرابء131،اطهاةفاث!ا

4-ةاءا..-ةا؟ءاة5و0001دةاهصهاو-.ا-رلااضا.ء1فىسء4و،أمجد

..ةاءا)نيءورأ،ءبإهااوراءىا؟رنهاا،الحيا.

386



-_1

أءاققتهدوبماهـقارأو،ين"الارإلىاءهراا%يز-ف14ءةد

بأن-اسلاتاإثذء-درهكانب!ار.هضباةةلاوا؟زعاهـنظاهر4ا)ةةسى

تارةاةا،)توةدا!وىءمودو"بةت-سادتةداثهاباءو؟ت

..فرلثأإذأت-د

؟دطبهشباأثامامضىءن،ص!دودا1لإ!م!عر،4ةءاصىزة5اصما

.أثوطاةغاح!ةقدنهاإثةإ!كاءبهإذام،ة-ثاوبمونث..ل

ارراةءراحلفىةد511ءذةءنابالا-شيزءجى!مهـن-داونةيريم

قةونيكلو.إذاتباي!-لأونهـااةا.يهاالأيامءن-ثون""ث!تون

.بابا)أيامفاصممم!اا)ءثير

alاذ!ث،ثباةرإاثءجىو!"ا!وتكل،فزءينفاونةث-"اصمم

اله!لاتقوأأا-االىأصةرق4كلتااأآشص"رالأولىة!ماواإدأ

فاذام،دعاوأراةطاا+ممفا-ورءاكا-وني!ب!مذاؤ!،الو-"قةاتووة

!ءنحاحعفه-دف!مالذىاطهاةءةاعءناءببام14الا.!واودن

...ر1551ات-ةولا!اولاضه"ةو

وكال4الى!وتمامءناواشاةa-انمم!ى-وناذيئااةكأوةاءل

واتأند55،وااة-امدوء5قاطبةإلىبةفأرونم3إةإذاالئمض-ثة

TIV



بوطق4واا-ودا!نواتأت!توا،اهزأةرواا!افو511!اعالهسإمأ

ت-5،الطبيه!135وتأخذ!اطب!رتءاأوبم،وا)ث،ئلالاعصاب

--ك!خهاتهدوص:،ظواهرهادوناط.إة-وهرإلىنعار"!دأ

ciأةابهدأوتبر-13 iارعواةوااث-دلاا؟رت!إثةا5،اء12و51هوراماإلى

،اعةير!اش3إثهدةلم-ةل.نإلاهاةةد،كلنيقاحهااصدءاتوا

،ألاتزان4أتهسوفى،اءدوء:ة-دفىبداو-ب،--اب!ا!بأو

.ا:ة"وااتوهوااةالاأن4روحاء!الاوقالاء-دال"ليرهتةوق

ل01والا،بها-كاذtالاحلامأةةىاءن-ذءب،بهيئالارابا-شوق

أ!او-أ،ثلادعاواا:ابااعا-سادورور"اط.اةوتهدو،اوءوءةا

ر!يتو-ررو؟زرد11عاولإمدا"شاوب.دو،15ءاءةدخيراءطتمد

!ةبر-ذتاوةد،اوءامأ"أبما-*من4ةزةأما!اإداو،باراتع

.والاأدفاعال!ردعلىب"طوىعاة!أنب.وؤ-ءن

إثيخرخة،ااةوابإلاعلىا:!اباا-لاملا--تةقأناله!.بو.ن

؟"مابت"دحلاونبأنب)الا14،وارفياةإلىاماهوحاث-لولا

،!ا&ن"رأنور"ل111-ماء05والو-رر.ب13والاااطاس+واهل

أياآبعونأن،محوناا4-ة!هى..،ابىأو"اث،ر!اتبرىءأو

اوث؟توالاربهونت!تزإذاتلاطواوا)!ساعحلأةاحا1أيامهىبا:15ا

اخذت.تةرأنالجا.حاةابوا،يطو!أنوا!واء،ول!قأنالممركه

والث!مرةل11باوهيرةهلإث،ثرمةةامةو-"ورو--!ا!قج:فاط.اة

.لمماخافى
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ءن-ثو.ؤ:،أقأتأأنإلىةهةا-بى،خا-ةفا-فةلل5،اطهاما

اة:،!اا)نا-بىءومفو-فاء!4وا!ةاة،نراء،ان4وفةتقي..ا""إباب

ق:ىء!هوالاكلأنءه"ت-د"ادىاطدإلىذإثوة-لو-د

اناا!ا-ولهبدورا!ىوالىور،ة15اطيةةااطهامابموناأ-ياأ،تةا-ا

اثوراتا-"ومأ-لاوءن.انةوسوااةلوباب!لا"ادىاكاةلاصتلوا

كلالايددماا:روويم،ةىءكلو5ن!اكا،ركتدورو.ا-ف"وا)هو

،الو-اءلوض!إكأ،ب01لاساو-ئددو؟3الهداف!-،هبءزدت!هاوادةا5

وبكل!-س،بالاحداثالضةوستتهقواطثاة!ورأتهازم14ءةدوذإث

يدخوعنهمابسىيردزلااطياةأءورن4يح!رممن!ورةقاطياة

ةئامالامنبو!كاة"ته!وذ-ث%.اماه-اءاإلا،اك؟اءغ!ئه

،والر:فى.

اكبردمااءمم4وواءا!ممءوء3،لةومصثا)ماهامبروناةاساض"

وأنما،اطكهصدلاتهذونولافيهون4أت-اولاءنهلاث.ثونم3ة،.منه

وتذمباأ-كلقآ-دلقماتإتعيروفة،عثيراذإثءنون51يرونة

yfg



اد.لإلىاصاطفهواا!قلااثث-فى،روق511فىادموتدؤح،ابرع

يه-ثلى*و،ء-لمةفىتذة،.ةا،اقايل،."!ظرلمقةمو.لالمو-و

يبردونالذهنلمءولاء.ءرتةأو-ناء-"آو2؟4عاون5أونواء4اءن

وقهتذءنةممسإهما-ءيئ)ةةاو-5"ولراص!ااو4ثةو511المذاتان4ةاط-اق

-إ!يد،ونأنءر.ذأتم4أبءحةإذا،باةماأةيهوروا!!المادىالمتاع

ا،اءرشااسلموبفىواوروزه،إمىأاا.قوا--ر،أيةةا-ا-"قالطماه!

.م2و-ءسةءة"ءةةي!مةير..ن!.!ملأنالا-دبذإثثب!رموأ

035



-8-

8مدرملىاتالاث4إأنه،وء"ارءا،4ابماماايىطا)ب!ر"ذا

التئهلها)ةليلالأأ-انيةف-في،الا!.ة4ظه511!ور.نو!ورة،افه

و!واصهةةأةحموفىوهوويم-د؟:د-ولا.نالماءيرىاثاعاىءا!

،زر.,-.,.J،واد.5أو"ف)أ:اطكاءاتضسباقأوءوجاز"

.-وةكلن4اةوىثموةرءزءاأ،الةاءم!أوإسا)15ي!"وة!و

كلاقافىء:ى،أبترءإثى!وحما!اىءااثا!ف.8ث-5،ك"نا

فيه،بء!هه--اس!أ"1،ءة"بر-5أنولا.ورب!أنص!آ-طلاحاةاتا

...قثوةيهو،صان-روؤيه،-ةيئ

ماهذءواو-ذهبأنيدقى!الةةفى4.ةكاا1ي!4داةلأ.الاا"ما"لقىى

ءخه!ةبرثزمنءةذ،!اإدة!دأثادث-ث.الاخرطىءاثااالىاه-ر1

*حلاهاو.روفيو.رماو"قساث1،ليهلباو"،واتاوإ--ر.براةاتحه...

ا!هارخةا.؟.إهـةا!اءة.كاةوار.4اهه-ةاالاضءن-ورةانه

تةه-يمو!ء4بمو.اتةوا:س"-وةر.حةنواو""نااهـنةي!ا.تهكو؟

Vol،



بفرقأنة،tإ"!15ءدو.ا:وقهالق!باالىاةافبةاالةدبيحملانة

مجدآأوصاثطاب.-يداثدماابيربمةمنكل.م2يبرهثمالا!؟ب

هاهـيكلو.101!ا13ةه!را!ظاءئةااةلوباإيه-تناا-هـاوءو.اأ-ناأو

الىةثدةممالأهالوا،لا-لاميهط:ىو.ءايماثهقة*-برةرقالىالأءال

.ءبالاةأورفقدونقاء"

-ور"ن-ورة.ابررافهإ.وطاغبةوريم.وءفيترةيقأ"إ

شهاطئا+رىفلاالدأياظلمث-5.الازءاتبهاتطرب-ولاةة-ىأ

بهدإ)1ءوا.لاطواابةlدهداهوداإاثه،ثواطئهوأن.!لابرا

...،1ءاثاور"والامن.اقافرا
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-اطتقأيمأاقضحعاالصةوساءاتفىالهز،إله1)ةةس3تبرة

ا+له.ذاكأو"-تاق4اةاثاإلىة-لأنو5اضاوتا،الالم

.وضاءماأءندو-ةابمذان!اا)ةة-لىقيدأنصبء4فى4تاأ-اس

اكا.واترانين40ز511"ذ.انإلىط-4قمناعلأنولاثك

."ةوةة-يرلأشاضهءهةاالةافلةت!يجق.د"،15ة-حريةب!صطةاصبة

وماصحم!ا4ما?ىاط؟ةأمورقا"ظراةر-4اللة!-ئعاىالو-ررةأن

ا..ةرر:امة.ت،لاتظل!قا"ةسالهذ.-ةالان!ا:اةداطريقق

511ت!نمى:؟محةرصالىمنقا،ة!ررى siوالأ-وةبرة...

صاففتدك!هيرا،ب!روالابا)-تورالىءااباةطرثققإننا

تدفمنا!ومد.الازراتكلينوشي!ءا-محونو!يرالا--يمالطريق

اقيصنإذا.اظاهرواارخارت-يطرة!كلتوه.ياينقدأنإلىاطاسة

أنهاتطهنابمار.الاعباءن!كراطنافوقمنأةضهنا؟.-ررةالىلنا

...يةروإمدارندو.-*ةاعشوةة-ءر.-فاءاثورنرى

vor



4.وا-مءرط-زأ"ااط-اة4,!قوءومناالاأ-انيكلس!ااؤلعاا

ا!طو.إلىا!اطو.-دزه"6،جهو-!ااماء!االوةوتبغيبلةبمأ!نةصه

وشهيممدبهوفىو)حنه،!ديدظةرقإلأءلاظفراويكد.،إ.دماالق

إرضانؤرهـابد4ص!ةأنأو.دتأ-3-بىبهLاء-ب!اكافتر،لأث:=مامألى

.ا)-ا-بابر:معظءشلاةر-4اهذهأة-"خ!ةإذا...لايدرىوهو

.المجارب!وءكل-ديد.نةيماة"ظرالأهورإلىيرجعأن!اتيح

.ا-لاماوالاناةأة-"يمةحو.اداةباعاصا:واهبمنأفة-ىاكه!لى

.اةاطءوا-مةعلىةدرةثروايم.ةة-ى-ةاءاشىداطياةإلىث.ودالعلأ

3،*
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ةيهايؤدىمناكل.كهيرطهبالاماهىايىاةءذهما...صقا

ا-ثيارماإلىسبيلةلااءدلىوا.ءا.فيبمرثولم.يتصير.لم..دورأ

..)يهايرةبوأ.يرتا

لء...حهإتهخطيرء3أنهناالانسانيستطعءل..لا"تاءلأفى

!.اته.ا-لوبق2التىثصهظعانهمدمىانيم!ن

فاصأت4.ضخه،ء-سحياتالأسمنع:ير-اة!ق

ءابءونرراةهد.اةةظارفيركلفراءتاقى.مداثواقطا!ات!وار

اكهأل5،ةيه!ؤش5وماذا.ىةغا-دبإىعلى.اطهـاةهذ.،12-و-"ا

أدامرذهنهفى13رصيمأوارب!هاهاا!االو-3"فىوا3دةكلا)ارررة

يق.ا)طرءلاءاتةةتحA-أا)ئهى0ةههـية.فاورةءةيرةخرىاعوامل

.القدرصماراكأاالو!!ةإلىاطهاةتتبرا15اوقيول

وهذ..هـظي!ةىكيف.ماهو.الظاءر.الاإقوراءا!ورالببهذا

ماذا.داة!ا51ءا.15هاءدا.سناءخ!اسهءليقونجهد15نحماالقاطياة

Too



-"فاكأنأمالتافةيعارسواكاع.الةلمبل!االة؟تسل05مهاصفاخذ

فيما.-ءم"انأظ.يملا511،ء-وةونفكلنالمدىبيدهدف

55ء

،تد؟وفىواة-وراية؟هوقلو1ااونp'ي!تهـم-؟اءاشصويئ41"ولاء

.-يا!مة!تامهدمام3ءهواتفياذاما،اتياعا

نن!فعءتهااحلاهنيفاءسا!ررااالهلياط-ءةترفالىأصتبح"ل

يصوأء،ابءس3طهال14وااوهامكا!ااماداعوراء:ىءنايردلااطياةق

...دةا-15اأوالهد(واطبهـماامعأكانت

-:و-هـهاا)-مادةءنا)بهثصا!سا)5هذا.نلاةاتة-ةاوهل

نتحولا!ظاهرلا-ت:قرءورةالالي-تذاص!طقدةا-،1اأنأم

.وأنأنبلإ
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ىا..،اهارمطا1مايبرد.اةهىإلىالآغاققامقدةا!راء11ذ.5

ذ!:إلىوا!اناكوقهنءزتجاة.اكةصفىبهء:"الذ!ذأث-ش

..ء،مد!ا!دلايرهرفا!ى"لاصمافىا-يراإلى،أخادضاالى*ل

ا)فضاءط5ير-ثثهماكةالهءسمايندفعءتد.ماوراء.ررر!ولا

اظالق..المدىبه.كلةيةشهاءربمزةإةةساتصس..بالماءالة-يح

..يةالقويةاراةا-و)اذ.5ءلاو-ات"بد.-ت4الذىاطهارولوى

منه:جزءا)ءونكاة:اهذابينو"فنابطقىاكأاالآءسةهذ.

تبدوكهف،اة"-ما"االارض..ا!ةرإءاارمالءنحم"إنا1هذ.

إشلوءندما..اله،5صدرالةيم؟لأو-يئا:.-ناأ:هةت!ت

..ثالضث4اةوا+نةةحوالمطر

و!فانة،ء4نا!كان!االما!مه؟الاربء"ةهراكىتا-5اوهذا

..!تدطو-ل-باحا"بمالرءنئفى

نةةمتأ،ثر.ةاا)با-!باوراه.ا-اثاها.اةروبا-ا!ة"ثه-ر

تمددة!ةائقفىأ-ورا.ناتءثسفىروو-5تيئ"اؤاصإرا!ا

متوالية.وطظا،ت

257

)م-لا\.مابيح(



هن!رءأشاص،اطن!منإثماءأ-حا"ةتاءإلىأنظر-في

،طياةاحب،اطىهما-ورة0أ،"-ور.ظ13اطراةللىأرى،ههةا!اهاهذ.

يرتتيهاوأثوالصه!راءالبرارىقثه،شأنالإأ-انحإهةطل5،-قا

..ا-هـرادامنوبممزلالمدبنةءتأففعأ
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"ذار-تروحاشا-ةاضااةة-لىاهنأحمنوا.ا-!احا"ذاءلأ15

-قا.،والا-زانالالامن4داء-ىركاموراهءةاكان!ا.4إوقسهدالجال

ذا5لىاب!تاط-ةا...ا؟الءصدروحدءا!طبتليت

!.لةيم-رق-قآ-ةرماهو8وءت"ط!الداوةء"-ا5،ا-او+هد-ثا)-باح

ت،-نريئءبءينوادءوعكانها!ةيرااةاتااوراقإ*.راةدى،ا

كانماوأ--رالامهان44"ت:ا؟تاحا)-5ا:ساةةرأىزراأر-اهيه1

.واطتان3ريإ)ذهةا)!ا"غد.

الج!ن4ا!رى!ورةإلىءةتولطفبما:ه"الىاةنيها4ا!وت"ذه

نأأتيومالا+اهثنم..ودةحماأثهتهاسهوتةالته-رقآثسنما-5

ا!واء.000L.I-الالى-ال"ناماههمةانت!ولو.."-15ءدبمقتلاق

وراههان!اكاإةءاليابءوفيرىأكأاا-!باءناقعاعذ.15115-ت

..ارم1الشث،و-ه-ء4اطبماا3ةهيدبة-!هرء-ايرءلاصهودرواهب

.بمارطتىا)5الأرضذ.5هاكا-5آ"درأر

الىالىةلىءننرولهاقالإلانبةإكةسايطقيهد.ا:.ةما!ا

..البكاءالىاطنحإلىنا:وقوس"ا،زنإلىالةرحوهقالتتب

ن!92



ظواهروب!الاأ-انيةالنةسإيئيةالةوإطةاراهذ.ام!بطبل

وت!فر!اموا!فافيهت-تالذىالمدثماقيفىاالجوتا5،الطبيمة

:إذورالأءاققويةرخالاةقباضالةة-ىفىئه!كم،الاعاسير

حرارهادفباتلأح_2-لىy'تبينالتول"ذ.ا!لم!حقا.الاةطراء

..هو-باحلإلووقو:ستروبهئ!00يطوبمابرفصهاب3ودةئا

.!؟.
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ءفدمااةةساآ--ث.ر.الذىذإث،وا)ةوةايملالى?ا!ن-لمىنها

،ا)ةتاء!ؤشقتمضىوا!واءلىا)طاءره-ف،ق

Uةي!اصبمتاكأاخالارأولاثاثااتارالى fl.ي!ةقتاي!ن،ةر

هذإلىتارأأنلىب!-لموكانوةدت!ةق-ديرابمأء،أن3،."ةوة

%رماكانهو5تهدور؟نما6أ-،ءق)ة!إق،ءة"ول15نو.32بحلأوا1

رسامقمهن)ةره-طوطن!اكاالىةدةاتخىه"االأن!ارأرى-؟ث،ير

تأه!اطوا!!خمةاتاه،إواا:اهةةافىا110-ش.!"ءر-ةلوةوق

بالالوال-ا-به,ألو-دوزواياظلاللهر!133كاإلالا-ئدوأثاصهه"ا

.يمصوداءو!-اطتت!رأء!ةة.-ا-اتتهـبي005"اطا

ثتةات!ررتةدأ!ااةةحمهاتكلصا-داءاإلىرة;?Ilanب-ءدوءةدما

اةمودهتالوفىفةدءخ!ا!للا.ةةبما4"ءاتبخالا-؟13وضلأراصاهن

.آخرىءرةالبما

يد."مازا)تإء11نجوء!ا،وا-تدقا)-داءإلىةظرطا"روهـاءن

برإط311اتريطفامازا)تأخ"الارضاما،15اءساشعلىابرابهاقضاق

261



ونحقا-.ابةاإيوتوبهوتناءناأا-يا)نه-ثأتاأ-ش...حرير"ن

.الطيران.ناءمهباالمدى.ذاكل

ةر-تق-دكان!اإهرةا!اان4قهدوالئاء-"ات!04اوالاءراه!

ءةدءاافىةت13حلاةواالأرص05-زةاف!ا-ةولكاةتاةد،ارهال

)ا-!اءامه!نرةرأت

ا!هخمةا.ماط.-اكلتبما-طء-ة!صاصاكهةةتةمالى!راءاها

ا"ساعاا"ذاةوقءنائ!ةةإلا-5!وؤاوا!اوتالىء.4-فأحالوا-.ة

.ا--رىإ

-روااه1قي!لأهاالدىاءة!اولابإر،أ:هاةسا)ةت!ةحلاز.اا)!عاحلأن)و

دا-إماوالطاءرالممولءا!قهـةو-فلأثمداا-ةتام12أإ،طاراتاةوا

دومالمإظةمو،له-ومنالرجىودءنةة-لا-دأ"أإير-رألىثدلاير

اءالة!ىفىعا،ةبهفىأدثدلاتراعااءراا؟-دقافى؟و-"الروحةإلىهذ.

.تأوتو-:ثو!ت-ثثإلى-"و!أنث!ادافاوانراته
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توأ-3ا)قالأولىأ!ظةا،لاظ-!ا)ئاظا!.اال!ظاتءن

محة.فىاماطراكلهإ"تإلهدلةةأ14ءةد،،اكههةا5زي!اءباى

ريربةاح!مبة1إدتوة-كل،عر1511احا)!5تها:ةفىذ)ءكان

بدت-ورو-.؟لالار5ءظاءنا?!ظمراا-ودا3-و!ا13-135

؟ذفىثطوفوز14-واصلىونوا.ا)تكأمأ--دا"تاوسطشاءة

...إ"وتخهوع

ء4""ق-ةاأةال5:ة-ىوا!مهالو-مىاتر-ستوء!ه

أرىولاأ-لملاالمرهةه5أىوا.ابراهيمAllالدى3,اإءتوأمام

.*.ا!موراءنءورة

ا!اثوعءنا)-ور."ذهاةةساتهط!اجه؟،اتظران.!قا

اظلاماطلاص!وبدتا!إ"-"!ما11-اءور..ر.إ11واومبهوا!كله"

ا)محهبة"دت.ا--دإص!ءط1)كأا)1150،!ا-بعلىو-ة،-ط..?،.إف

قبدت.ءإ؟تطفىأوتةثر.أناضالامالات-ة!عاءالذ!أ!خىماهلاقكاله

..و-لالاروعةأشىدئوب
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و-ذكر.وء-بح.وتدعووتهخ!ل.و-!اوتظوتا؟وعوهذ.

...Lاهب-رءةإلىمحإءتوةدؤ-الى.إاالهإلىلإدطءنجأرو

اتا!لواقوالةدب،لو-وهاابما!بة!هإئا4ا)-؟ههذ.5؟15ب!اأ01

لاةوجة?لى.ا)صا!ائ511ذإثكلر.فىانهـا.اي!رضان!اءءن

..والأرصواتأ-5أ،رىء!اإلى

تل"قحلأونبوةد،لحةرا-دةا)حطههةترى:ءكانكلوءن

تةق%اءامك..ءة!أحلا!بةا1ةشكلط-تإةتإكإذاحمهـلا)5أوياطديث

.ةوهفىا)ولب

ؤشىالازققبةظر-راءةاروأءاماةورا!هلةوزطمنوهةاك

-بدوأنءا-إء،ثوأحلأنواط.الق1511ءنة!-45ةهاثو!لمهلأول

ld.jjهb"Aشلالمنااءاأوا!-ة.14و-لاخهـا.ءغاقا)-؟هه"إث

11.._?..ا)5+دذإ!علىيمهءحاذ.5"أتاباة"تةق

26!
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نأ...اطرب!ةاطزإنةأةةصااتحاوالاءرا)ب!رشصاداىكل

جوإةهرفا-؟:اا-تابا..،أةظاروالا1)ةاقء13يردمااأ!رءندتبرد.

ءدى15تروا)5اكر511احا)!5ا:سإقةلى5ما؟اكاءبهدىاوالدا،ا-!اء

ا:اطىءاث-5،الاهـةاك-ةو-ف.لا4.وتابمعينا)5-تءبءيق-اكان

01I4وأ!ار)ةاصواةاطب-ثث،لا!ر....

ءمهاتر.لكاأت511!رب!و؟تارتهماتاتنااطزثة"الاة-كارأن

.بهود14ءةدد51105لالم!--"-ورةرء3أتوكااطةوناصاتىأ-ورة

تلوسن!نووهـإجيه،بالالاب!إبإأ-سادىسدتةةاالبحرخوا-5

ءاي!-اتير51ؤندءماملالى.1ءناة-ورافبما!ا)-فراءارمالكل

بهنلم؟ةا،فا)!5الىاثتاهان4إهبدوراياما05"ء:ا...013ةي!د

...آ-رى.-ار!باءاوبار.حاةرةافيإةاطىوااطينبين

قيهل()4-ت،!ترهاكأااترر511ءذه،الأءلةا،اب!راهذا

الذىاةدوراص!اةاراءنأ-ألاأ%،00اطريهثواطماءإلى،1)ناس

الأولى.ةا11دإلىاةود..اءا-حراشصأعاى،8.!رشاط!ءفه،-نةاد:

027"



الا:3!ا؟.لذا5راثةا،الافقالياونعار..ورائفا511!رخلقنافإذا

فإذا..اد!ابيناطحى41المارد؟فها!لظلامقهـكلو،ألت!م

ا-واءتصتتزدهى..إصهرةإةلأصمواطراء!ةتتهبدتاحا)-5ا-بم

الله.ءظمةكلأ"ئ!ر.زأف...اكهص

ماحةإذا..راتومضا"تأود5!راءا-تاءذ.ق!ليةنهأ

ا.اءإوبةررفلا!-رءن-نفذبمأة.إام!.رأثنا..أءور-ةإلىالطوثل

لهاقىدو..واك%هلأضاطثا.ناوصهةاناومناةةالوادىإلىا-اخىنا

..اطياة

هـ-لمةفىاةوراو-؟لءرفاتقالى!اتل-5%5وأوءدت

...1Lأو-بل

Yll
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"،اكلهر-ولالى"؟دأ-بخوءولaاذإثإلىءة"الفةسقكاةت

.النور-بل،الاش3اط؟لىذرو.قناك5،-راءتارإلى

،ااة!ون4،ازةخواواذ.لا-:اأوءمنا،تصه+ررسهاكو،أ-.ورناغ

بطمفا*وكا.ا..إسضأفىن4وث-سع.نءخهم.ث-مدوناط.ل-ةحور

،ذا،ثاتاأ:!اللافيابيل!وجدأااروإلىظرةاا)صهودقمر!له

.التلإلألاتةطحلم،الارضى.نيبينرةزلضاةاطظتحهناةاظر

"ةان4ا"دي!اول!لا!،علة-شني!لىكاناوا-رىءر-لهوهـي!

إ-مد-ولأ-؟نهذابر-اد؟ن-يناةيافذءرمخ!نو،الة-5جاةتاءا

.رءتانوق،أدددذواتايىالىةار.إلى

،الضارالىثشلثقفإذا،ي!فهنكلرفهااا؟هلةهةإلىو-لمةا11و

ر?:ينة-لىأنبب!ايم5وا-دار-لاإلالاث-مبةاا.أو-د)ةاترةلما

و!.اظ..،غ"م!-درهاقاح.فيوا،ببد"نمسالى!اراوةفنا.نم

..ا!ه3رويذويصلى:!ةتلإلمتةثةتىوهوالى-ول

267،



و؟!اكهوةبر!مالاءرةيةولفيأ.ومدإل-بر-ورة،ظاطروهوت

.!رآن.

نءإ-مضرقوا،ا-هوداءنبيرا؟داةد،ا!"وطر-لمهتجاه.تم

لا.قاثإلا.تةلو!؟!

ل-5و)-؟ن،اذكارياتاءقا-؟:يراأ-تؤأ،الايامخهت5لةرر

از-ثالاابم.لأرأذطذجم!لاإزولاقاباقئلانهاهازالااء-روةارائورا

اله.ر-اتإلىاذءرم!ءدةا4الو-ثأة-:ااهن0

ط!2
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9أفىثا"ااطهال"ذا GIsقىا-الارضقات5ذ-هـمما،صلأون

ؤم!وةوقا--راءاوقالب!اروطاا-ةوحاقتاك5،ءددآبإدأ

بدع!اااكماا4الرا"هالفة.4الصور-لماث،إوةر.-ةةقةالطب-ث،ا؟بال

-إبأثقو.ءنفىاهاقاllات+ددةاصهورهقاطالذا5،الأ!ظمالالى

طه-صاكاه-ار1فىالهواخربفاغضىأواطا"راتبا.!لق-يئ،أوربا

كل.أو،اةازءيراصصراءقأو،را.فياشلالاتءةدأو،ا!ه،يال-15

.ماكلأويىلاة-بف4قاثهسابلادوأو،"الاصصحةدرثواصاىء

هل،!.يماا-وراذه005لينانء-اثفاو،آبسصهولىاثلوحا

..الابى"ى

.،ا-ورةا!ولمنادةيقالإطارإلا)لا-تبرههااإنماا-زماكاد

ا)-د--بهلقي!ةقتاب،-ابحةةة-حلأونألىلاهـدورة811هذ

...اطبأو

احياناء،جمي!ار%ودهذايجهلجميلو-،هناك-ولونأنلابد

*النبوةأوالأهوة-ورةكلبهول،اروجةأواطءيي،أوالأمو-4يمون

TPA



..هءسة؟و.ضع،ءمةاها؟هالذا5نهما!اللةحماق!"أ4طماةنهإ0

نأ،ططفةوفيير!بإءيرول101ةيرت!ثىا)شالةةوسذه5اما

لأيمن؟باهأو-هالاأوا!-اراالاأماممالاتبدومعةاراا-ورالاءة.

.ه!نكلق-:اهدأوالمتاحفنرىق

ءنه،تة!ملانلاث-تط!يع،إلوحودءر-ةطةاةتساأن،-قا

."و-كلو"-ياتهيبردأنالوجودذا5ب-ماح!وءس!اأبابها*ءن

037
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طالي.أةاقناوأأفى!ناقه-ت،ب!اكلت-5ائاا!اواطرضير

ي!فه3ق،-!ستأوطا)ت-اطت،اناساخيراد!اقطارءذا

اجهدض!ط،شا)نةسأن...واظواطرا).واطتءن:يرايم!لا!ا

.فىصؤرجأنإلىحاجهقا)-بمبرىادثفةافىالىةهبل5اه1مهإءب

ا؟يه،اةذالضهذ.ءنةاةذ.الةطاران،الر-ود"ذاإلى،فةاكس

،الوا-."ا-ةوحوا،ا!تراء.المروجنرى!ديثمحونااكلءما&كى8

،هناك...مماهبو-وبةارماون!برر،يهودونوتذههونوالةلا-ين

،الةةس--،!ح،ا-04الووارروع،يةاطارالزعمضافارثسق"ةدءا

!ماةةساوأن،الا؟-شاففوقهـنرفعقدتخماصثاآدو!ص

يهررهاةاا)-ور"-ذ.ومن،الى-"بالأ-لوب"-ذاءن!لمفت

...الممل

اظطهذاكانرب!ا،ء-"ددةصورآالماةرببرمعاةطاراوفى

أ-5تن!اكا،مةد.حبهبا،3يةلدوفامابحأةد،ةر11ءنهـلالطو

.الةفىءنظماالمةاظر.l"فىبه

يخرجعةدءاهةاكوا-مة-ديقةو-طقاقاماالازرقالةهسهذا

؟27



اصاقيةاءذه،تافةيثارفاشاالضمضمعالمهذا5،.زاربلىءنالتار

راهاالصورهذهكل،إلاالىاحر.4ا)وهذه،ام-وراط-ن11وهذا

.هاسنناءنءدثدمهذ3مرة"...يئالذالأ-ور؟ءمق؟ن!ائدبئوطذاهي!

الآملفة-ىقوطهث،-اطي!اظقإلىاثىuةلاة،اةطارأ(-ب

فوقوأثأت،ءايهاودتالقالأرضإلىيردفىأنة،الياطة"وي!ز

.ألامايةرضالى...ممارما

ثي2
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ل!صدق،ا!ءر،تإلى!هودالواخإدنيا"ةةس-!هثقءةدما

ذه5،يهرطااةواباكهةثا11الإممضاءبء!افعةكلماوهلاع!اسورها

..،ذءرى5تلإلبيدخ-تائاا-اءبواالالام

قهةاك."،اءر511ابا:هوالااصاةو1ذعريات،ياتا،ءروآثر

ةإذاصا)بحءإيماتطلم،!اء:"دئه15دد-5!اطث-5ارثف

فة،بلاشااونردةااصضيرةاوراطاذ.5إلا"فاكلاصوت،ودةاة،

كاء-ااشه!ارة!وفىفوقتآةةلوهحا،أدتةإةءز8ى.عو-ثالصباح

إيع.الىر--"تؤدى

الإيمة،ايو-"بمت.ا)ةة-رخ!لابمرأأ%رجت؟ة،ءناك

الجداولبيىوأصثى،اررعأوراقكل-ةا:روةدا)ةدىس1ولأ،ي!هالىا

..ماءا)-ور.وز!ا،ا-وريراا!يراقالماه-ة-"لارى

الاخوصاطىء8الىننظر،%ها)5طرفكل-إ-ةاا-يرااأدا-2"إذا

يزت!ث.ا-.اءاقار-5!ةاا)با-ةةالاشجارةطهكليدتوفد

نحتانةلازهارءماورمنتيط5ىنإذا،الماور.تةاطوررواعاهـواء

273
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نساخوالاذنتنظرالعل!تةطاقه-ت،مثرةة!هيد.اةةس،1فىاذا

...ثيئافةتعداتهازاخابامخ!.لىالنفىودءن،..3ثةأتوالأ

الميا.إورواث-5،يةاةرااعاراتقء!راتف!ةاكا-اءا؟ءةإذا

فاطوارو!-ا)شدادالياإ-4الاطرافو-ا!م-وم!تزالءااةاراببروارهو

انيراظةا.ثثلاو،حبمثب511ء،!ف.بح!أ-ت15وارشإلىن!نو،طواق

يخاصلأولتاةر-!هـ312اأاشا،الأذر.-ثادتل"ض15اأةارإلىفيزف

.لا-ادتثواعاتالةص!يرظا

-اقاتءنت!صاأوةة-ث-إ"الةر-وفإلىت!!صاو

موعاري!ث!ماثلونعلىالذثنأولةكدة:3لخطات15ب!وارةةفاد3ر

افه.أء!هـة!رون
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ت%مكللاق،ا.دتا"ذا-ولبكلقالاسص.وعذا5!اوتا"راثت

.ا؟با.لى-ت!!.طرتقهلىثقفأو2""يراصأنا-ررالايقطع

k..5-ا)-وادالا!اهلهلايمدكون iإلالمنة.مىوالةلوبالدءوع-ئ!هـرت

ا--ااإقرقوهوذءبا)ذىاثا!اذا05اطزنكلتفطوى*الجوان!

علإ،ا.خابلأتدفث،ظز.افوضاءوتةيرف،104ءنإه.يى،إبةر

إةؤإذاا!-لفى-ةاحهءإه"ةة-تاشلا4ساص.هـ4فذهبايىلق

...ماتةررء--ى

ث،رتئمثهرفلم.وعده.د"يرةسلمت055:قيلالأيامو.ضهت

قهلوهاظةظراطار1إلىهبتم.الىلمةةلاطاهنر.مب.شواوه-دإ

...ل-شءو

؟فهوا!دوءدو--5-شلاءراتا!عاا.هةههقإالدلنادثقادطارا

.وفالىطر-وا4الجمان!.لاكأا;.J°Uاءفىالةادءون.بتكلطواح

ووصل.امري!اطرافءنعلرها)ذىالئابجفاز.لىبيرنكاخ!م

.-ندوققابئن

ه،لأ/



ميتا،يل6يةةتهـوذ-ظناقبل6لأالمطرالىاذءبصر.لأولا

نهايوبمدو!كتت-هانتهالمطارمنهذاصافرتدكادمليهديعأسامنذ

..يبامرسيحود

-زانلاواالالاما)ةربتةضهسإ؟نماو...اعد؟ءادتدهووط

وأفى،شةاه!أبنهتىا-5عأا)ذىءذا..لأ--!شالرتابر.موى

51أ-وررسمعااأب.د.غرةتهؤكان.واطةثقةاطلمفىءاشة-دجم!فى

وبرى.الةرافىوث-مع،يترددأبة"واء3تةبولاةءعيوا)؟اممماحا

بو!ة.تد%وء،4د؟-حولاتبيكان..ادودءلاإسممقأليهالداخارر

...لاطراءف!بداى

3-اإهـ-حلموأن4،،)-دا!-لى،بقابهأصأ،أقطما

...ءرا-4

ا،وتهءلإء"!إى"ةاكعن-أندون،ة!هأةء-اءذات،وهات

الابردتهاث،ر.4للاو.أةبراإلىةارا"ذ.وذءهت.."نودوذه"أ

ته.و-دقءقىكوالناسضوثنة4عاثثةاقئميرد!لوالجمادثةتح

اةهباذإثبااط-اة"ذهفىذاءا.يرالاتلالمشءشاءرىواءشت

،دلالم!ا.،اا!ثنزا..!هاهاباط!ارةإ.ئاا-سداباذا5إلاوالة-بلوالصه

هئم03يةاطراالموأ"وتوتع،الأرضقا؟-دح!-إوألىد"يةاقئم

ادإنح"للىلاهيةولاكلتاوماتن،الةران"ايةراالئمه-خيأب

-يارامهيافىيميركب"موع!ب-ورتهدينه"نثصالونه-وف



ى51141هلالااغ!يقااددع!!ء5نورولاأيسألا،وحد.أ،،يخلةو

..اط:اةابامقمدمه

ا&-اةو)-ت،لطوالأ-ةر404اطقإسااوتاواحن

ربهخينا-بارأوليرعبو-لميلاةيهـافتمارتنا"اراةفا41ءطإلا

و-فلتقى،الأتير.افىطةإلىا)ظار-شكابجميحاحةاو)ث!،-"تر

..نابكوب!نءةاك

ل!2
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.تءه"ارىأنت!خهت،ء-براءت11

زخبريههااإد،بإنشب!لااحطخ!0او.ا؟!راءب!ااخ!راءءاقاطتر"نا

ا!اعبأرااالصخوروراوا،ح11إلىذهبواالىةنإهض،نئتبلا

..الماءلواهبلئع!را-!وروا.أورزاراوءما4دةوة!اا)-،ءؤحلأب

.لا"اوءرى

نه،أ-تاقإ؟توتر.4ثاعاةفوقودتلأق"ء؟نكلفى4إتأ-5

.اطث،ثوكلواةف،ابارع51،ةاهر.11قأطباةبىبخبثوءةدما

ن.ةادء4وءى،4إةلا-ةاة"اثسااوطتا.:"ثدوا-5.-لاه!وا

..بوطةا

اةخهيهوا.وطديرلى51:"ور،طرااةةاقاتة"ور،دءهاطفىراث-"

..!سةلاوا،ىد-انبرعو

وهورأث-4،إفالىقةفى"-ةاالاعواخ4تةاةوملىاةثلارأ-!

راتةت،ذحة1511اهـة1511-ورأةا!ةاة"وكلربةرا.وجارأوارعازاتثق

.هااتاطاغات015!ثثتا40وراية:ا!؟داارب55ث-5"ةاك

:ا)وا:سدعة-ة-تهةةةهضيمداءتدءاأ-5"

.والا-!ارالا-اءلوق,اةهvاقو-ا،اص!.-رااح!مالىأ-.ة

78!



اطب.مناكز.:اث-تق،اخهلا"أنه

11ءذ..الضلوراءجرياايوماةهاءخ!اا)ش"ت.!دةلمر-ل؟ةت

...!12واعفا؟زرة!.رفاضادىالحملاق

-"ث.".ر!وراقإلى.ءلوان"نبى-ةمالمقا؟رإهـةإةءركاةت

وافرقواءزر،إثازلاملىطءىاذىاا)توىقع!1ا"ذاءححدثثاصصاتا

ا)ثعال.نإناتجر!بهاهروادهاعاتبمار.اثواطىاوفيرلالمحا-5

ومك،)ثواطىءإ!توةدات-ء4اثد.إلىمارةنرنوابئوبإلى

.ا-؟هارىاكل

يربا؟زةهـتوJلأءانالواذى؟ا04طماا:وااءطى.إدةارتلآتاباخدلة

الهظيم.اح!را"ذابص.يريةيإلاء-أبحا!شاةة-لىاإلىادرورتبث

5!اادث!وتة-ىةةتتذى-15روزادا511"اة!اراقوا-دأشبةف!أ

..ا!ةاء.ننرءاإلىثهوتول

.وا؟العاروالهكااة.ر-دثقنهباش-ىأكأا

ءيىيماإهوننوا)كاءرةلأولثاهد-،انيوم،411يرمإثذأ-ىأ)ن

)قإثسا.4-1ةثماداونوثثير،ا-؟هيراا)5!ر"،إلدق

":ابالإلمء-ذا،صا:هاإفيوإهـ"إطيرو،بزثا.jإ"يماكان

-بروتوقا"0قil6ة4وهـو؟يرا.انلاأ-:حةلاا،إة"طرفىص!الند

927



إلهنةصو،إ"ة..ونسوا-!!وا)ة-اس،ء01.4ت!خركبارأاو

يرلمأومفى1.4-ةق..،،اطةولوبزرءون،اطدا:قو.ه..ون،ظفى

اطةان!ورةا!.احاقلهإن

الا؟ه!ورةلالأ-5وق

فىزنا-ورةالضروبوق

،اهاببالا-ذثأوأءسإووعش،ءوا!ةااقبالا:سصىاةةاي!لاهاة"

..)!ورةاطاراإلا)"شو-د.احة"فى

ا.ء،دو.ءسلثإةاأطي!هتهأثهـنا،..تءةا-ءانيئ-به--ور

028
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ظالي!"اةداا)حلأ-بأمابء"عصاالأزبمهيئ-ور!أءسوهـةت

وجدتكا.اأةهإماعادةذ.05ى4رأت!رقأناث-ساوكادت!!اب!ث

فححأ،ةةةلواذه5إلىآثيربمأشصباقأكأ001وش)ةراض"-ءىق

فى"و)ءل،أوصيرئ!اداءخ!ا!وأثش؟4الةدبحدةا1مثاهـدةق

اباء،ا.نوهةاك..ا)-ورهـذاأوقءنمثشا.عضدىاكأاالمرا-ح

وأت4عا4،رىءأ"أأ-دملى!ل.ةابيمكلقه.""رزونثقفوفى

.!اه1باةبيمكاأيهرف

-وركلءا،طشصواءه-اركوز؟أءينواءدالشادأنوالوامع

ثةا)،حلأةلاءؤ5ءنءندعةجموءايماونثء:هـداقاااا-ادروأفابالأزجلايه

بم.الىوت!تاظ-فيو-هـد؟االأزمرءةد:يرةبهايمأمام4أتيكا!ا

إةرشيهآ:ش!-ولاط"3:اب0-ةاثةةعارأثباها)-وركلقيدو

لفهئرءن.دى03،اتدع-تبرو.ا؟اةؤ.تيقاهاباي!ا5تباقيدعو.-صئخ

.الا-ر"وبامها!ى--دبلة"إلى
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"ضررفموز-كللأرأيت.تا15انةةة-ىملا5مفيرآمنظرآكان

مملوئة.!ريدةورقة15-واروالىأ!مءنبقمةفوق..اتبراههق

..:ىءداتلىق.،ةوفورقاطاه!ادالىوهةاك

.تهور-ا-دةو4طفاف!..،او-تءلاكبيرادىكانلى-لا-ثةنهالاث

كانائا4ا-!-ةاذ.05انه-5أة!تاطرةقاقثة-رفوهوبةعر

الانها-اءةفابيتهإلىثة4طرقدكان)ة.لى%-دأ-5ح-اه"ةذ4يةرأها

أنلاكا-فاة"دوا)ألىل-5عاوتلاثظرون-5وزوجهائهأ%وانالوا!ررة

اتوءةوا!"ءنإ"و-5ق-صون"ث-5..ةاك5إلىة"-ثتهلمو..4ب

ثةد!ال!ن.:"-اءآةوخاةءلمأاه،؟مسيةحالذيةل51ي!مارونثم

كانفاك5أهرألهل.8ءشإلىيمرايصه-ل-شوهـن!رف!هةس

كلهالآطلثهلمقوهو4تدةهأتكاا:.ولد.اء:-اءلمهشبا"ل.ينةظر.

..يد.إلىمه-!لاد!JUlأو.ءاي!ا-.!-لا!ااةتابما

ءبر-.الافىتير!كازتاكااإطاهـلحوام15والأوالامال"ذ.كل

واحد،.4-دjانةماهت-د.ط!ظ"فىاظوتةدا:مورواا-نواتا

..انظراءنو،:نا.الاظلاقعنحر.ةفأوةةترأ-4اصا،ته،113
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ىعخؤ-انالإهذاشةف.طياةاقةطلمقا4ادىكانا-ءكلاناءذاصت.لةد

بم-أطظةكلقثا.ثماوفاذىاادتا:را؟15اةادهراذلأثأوهـة"

اظير!له)5..مرماهاولا15ءداأموفلااءإت-*لآوةقإب"ةسبيضس

أ.رإلى!ذاهكان)5،"..ة:ل5اوت-درأو)هعالم%كلةطإكانبلار..ةهل

يد.يرماثةرضا)ذىا)،درلايريد.

..اطدىووءدمأولاد.ودعأنإ"دحا)!15لىيته!ن-رجاةد

أهـر.و"!ماإ-كاناءذا!!ءسء"إق0051د.ا)55آمهةت:"ثء.لمو?ى

طءلاإفيمود-5ولا-.اح!ور04ثاأ.ثإءا.ولاءا،إلىإ"دود"ةلا

.ب!هاويادا.41

الامماء"ثاواوتائمةوافىأط+،اءالأ!ض"تضهعاةادرأةدراانهإ

.اظلوديسبملاتإلىإةلميماةا
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،لألمءاةةوصاءلا...وةزط"زةتاليف-ررثةأا)هاةلات-ق..

...إلأءىاقلربواكاءإليوالمهيرن

رمخاةقلونير-أاةذههوالى-الاما..ذهبيئأهارالا!إتو-تار

ثندبن8ةتا-قء-ااةاأما..بورةاةالإسيروإتأ-بثهاوءلةاكس

الأ!يا.فىلا.ببرررو.لم.دب!مة-؟طعاهأسواإءلاا-رحالالىدوط

.ذهبأيئإذن..الأءواتفىولا

..اطأءآةا.ءرمقاخإإ!براوبلو!ولإشة.نا)ة-اءوكافت

اةإباتملا"وكاأتالاب1101كلطر-،اوا-لمافوقتماوةمنوصا

..عاد"لش!،ل51ر!ةكانادى

ا!ار-اوا--ل..ءو-:امقبتاأتالىااباحاوطاحلإلا.رت

..ن!نءهوتةر-ت-شءبما)اةصاءاوأ-لواممقدأءتتور-قا؟حث

"شىو)رااءتةهواكلالأجاءإن..أةوع!ن-يربثحركةكلةتكا

"ذا-لةديموناناشصةقوااد،5أءطرتوان-ا!.4رآأم..كليأ

."هتةبمقةوالمطرإ

385ء،



ألملأنه.اوتاالممنأ!ىأنه.مدا.ةي!-االألم"!:يرةائ!ا

..التأ:"ءؤدةزيالاءل!صوب

تومعأن!ا...ثيرة،لض-ةالإشةاقءنطلهق-محوناكةصإفى

.اوتاإحونوهداطهاة-دجملأونا-بروآنآنبينآ-ءأن

..بهو-صمغف.تاهءةصو.ةاطهاباة--.حنألى!ص!اإماهءهلت!هسةاةاو

..اوتافيأمة-5فىأخوتوكليقثلطوسيأ-لةر4لىلاا-:التتداخ!د3،

اهلأ-هافىو5لا،ةبراظ.بمذ.ءها!حاةاة11ذ!ة!ياأو!يرلأ-راطولثدوة

--خأنا)ةتحماو-ةهش،و5ايئ..511-إءديئقولاالأءواتق،لا

ن134ءاثإإءت-دانةوصاذاإؤأترى)هيةت!رو..دة511ةةت!ل%.أى

.والأء!..أ!ثقواالالم

3م.حلرةو-ةت..يه-:وننيمكلقاذاههيناأةدامترر!تةةد

ةب"إةرنيكلهوألا؟مم-قاطةلءنوءا.بونثستولاكأونثألاأ!م

..و5لها"

وسيةن4وءااليهإلايذهبونيمنءنايهـمإتة-دثوا-دومامن

إطابمالا-ةفاظيحاورنوةد..إلي!اال!يلباحونإلاقمهل

دونلذإثالمثمةقي-كافونواحلأ!مالاة511ءدماوالتاةلأوالابة-ام

..جدوى

منالطفلكلخل..الموتوتوقمتارلمع.لا.هامدنفوس8وإهيما

.اظلالىأتربتةليروى..ة-أ.ا)باب
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اخوصىءاولكنىالفرحةهىلإ-ت"ميقة.زةالفسص!شوهنا

..والبحثوالمماومةءا-ودااءرلأةاوطى!بتاالمهليةاةملاد،رةحمهىء

8.وممابهاومواهامتوءاخهاقكلقيإنخناضمخ!صالةةسان

أ)ذىكافىادوءمنوالإشمفاقرة4!ضاافر-ةامقخليط"ةإ--اس

و!ءالاتوأهواءلأومامطوثلا-ترارلإة551ا--هـدماادوهوا-يراهو

الأصىوفيه!وا!روبا!راماوسدءةوالارة-ارالموت-ورةةبهـامظد،

.وتأو..ن!ايقه-"رفأندونا!د.يطولمدةقدانكلإومةوا

ضاإإ4ظولواكةوس،لا!وظ!،البهيىتثمهمأءىءن*-د.وما

تذوبأنيدقىاةةصافىتبه!ههتالقواضلإالاتا-وراء-ذ.كل

فتحدث.ماواط-!اةفصافهىض!زفيأةكأةفىأنلا.-بطبعول!كا

الىالههودظلفى13-بياتبرد!شوا)ة-ديرالاءظض"ناطاالههذ.

..ةمافاءوالاوربا
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